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Centrale Dorpenraad
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk
Noord. Deze stichting is actief in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord.
De Centrale Dorpenraad ondersteunt vrijwilligers die zich o.a. inzetten in de
verschillende Dorpsraden, werkgroepen en commissies.
De Centrale Dorpenraad betrekt en informeert bewoners bij en over zaken die
met Landelijk Noord te maken hebben.
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.
Adres:
Dorpsweg 35
1028BK Ransdorp
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 15.00 uur
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020-4904437
Email:
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Storingsnummers
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
De herfst is begonnen en het wordt weer tijd voor regenlaarzen en warme
truien. Het is fijn om te merken dat er weer veel activiteiten worden
georganiseerd en clubs en verenigingen hun seizoen weer gestart zijn.
Tijdens de Herfstvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad gesloten.

Agenda Centrale Dorpenraad
Deze meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale
Dorpenraad gehouden.
28 oktober
Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje
31 oktober
Dorpsraad Ransdorp
31 oktober
Dorpsraad Zunderdorp
1 november
Dagelijks bestuur

Tekening voorpagina
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is?
Stuur het antwoord, liefst met een mooie/uitgebreide beschrijving, naar
info@centraledorpenraad.nl, graag ook uw naam en adres vermelden.
Eén van de goede inzendingen ontvangt het boek
'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'.
Op de voorkant van de september-editie stond een tekening van de kerk van
Schellingwoude en het naastgelegen wijkgebouw.
Winnaar van het boek is de familie de Vries / de Lange uit Schellingwoude.

Printen / kopiëren
De Centrale Dorpenraad beschikt over een printer waarmee o.a. ’t Zwaantje
wordt gemaakt. Het is voor clubs, verenigingen en bewoners ook mogelijk om
gebruik te maken van het apparaat. Er kan op A4 en A3 formaat geprint of
gekopieerd worden, eventueel in kleur. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld
rapport of verslag in te binden (alleen kleine oplage).
Graag van tevoren even contact opnemen om e.e.a. af te stemmen,
Tel. 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl
Tarieven staan op: www.centraledorpenraad.nl/contact/kopieren
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Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht:
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de
Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m
eind november 2022. Een deel van het fietspad is al opgeleverd!
• Werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij het riool en de
waterleiding vernieuwd wordt. Daarna wordt de bestrating opnieuw
aangebracht. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer.
De werkzaamheden duren t/m mei 2023.
• In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het
riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn.
Het werk is naar verwachting in juli 2023 klaar.
• HHNK voert baggerwerkzaamheden uit in Ransdorper- en Holysloter Die.
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie,
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden

Voorbereiding nieuwe Wegwijzer Landelijk Noord
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor het maken van de nieuwe editie
van ‘De wegwijzer van Landelijk Noord’. In deze ‘Gouden Gids’ van onze
dorpen staat veel informatie over lokale activiteiten, clubs en verenigingen,
algemene informatie en bedrijven.
Wilt u nog een wijziging doorgeven voor de nieuwe gids of heeft u interesse in
het plaatsen van een advertentie? Neem dan contact op met kantoor om dit
door te geven, tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl
De huidige gids is te vinden op: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer

Advertentie in ’t Zwaantje
Voor het plaatsen van een advertentie in ’t Zwaantje wordt een bijdrage
gevraagd. Onlangs zijn de tarieven hiervoor verhoogd naar € 10,- tot
maximaal € 20,- afhankelijk van de grote van de tekst. De oude tarieven
dateerde uit 2013. Uiteraard is het plaatsen van een tekst voor clubs en
verenigingen nog steeds gratis.
Meer informatie over het aanleveren van een advertentie of kopij staat op:
www.centraledorpenraad.nl/nieuws/zwaantje
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Verkeerssituatie Schellingwouderdijk-Durgerdammerdijk-Liergouw
De gemeente Amsterdam heeft op 26 september j.l. in de kerk van
Schellingwoude een bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie in
de “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw.
Er is besproken welke maatregelen er genomen kunnen worden om op
kortere termijn de situatie in de driehoek te verbeteren. Er wordt ook gewerkt
aan een oplossing voor de langere termijn.
De presentatie van deze avond staat op:
https://www.centraledorpenraad.nl/verkeerssituatie-driehoekschellingwouderdijk-durgerdammerdijk-en-liergouw

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Update RES/Windmolens
Landelijk Noord is met twee personen vertegenwoordigd in de Stedelijke
Adviesgroep RES Amsterdam (SARA), zij willen de input van de bewoners van
Landelijk Noord graag laten opnemen in het concept NRD (Notitie Reikwijdte
en Detailniveau) t.b.v. plan MER. Tot 1 oktober kon deze input doorgegeven
worden en diverse bewoners hebben dat gedaan, dank daarvoor.
Informatie op: www.centraledorpenraad.nl/informatiebijeenkomst-windmolens
De werkgroep RES is voornemens op 8 november a.s. een
informatiebijeenkomst organiseren in Schellingwoude, meer informatie
hierover volgt nog.
Er worden plannen gemaakt voor windmolens bij de Noorder IJ-plas en het
Cornelis Douwesterrein, op de website https://amsterdam-wind.nl/ staat hier
informatie over. Het kan interessant zijn om dit te volgen omdat zij al verder
zijn in het proces.
World CleanUp Day
Op zaterdag 17 september was het World CleanUp Day, in al onze dorpen was
een centrale plek om materialen te lenen om zwerfvuil op te ruimen.
Helaas werkte het weer niet erg mee waardoor de opkomst wat tegenviel.
Kon jij de 17de niet meehelpen maar wil je wel iets doen aan het zwerfafval in
jouw buurt? Op het kantoor van de Centrale Dorpenraad kun je een
afvalgrijper en -ring in bruikleen krijgen om alsnog aan de slag te gaan!
Kom even langs of neem contact op via 020-4904437 of mail naar
info@centraledorpenraad.nl
Samen maken we Landelijk Noord weer een stukje schoner …
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Informatie & Activiteiten
Meditatie vanuit de christelijke traditie
Op 12 oktober starten we met de meditatiegroep Durgerdam met alweer de
derde serie van zes mediatieochtenden met als titel:

Bezinning, Bezieling, Bestemming

We worden in het leven regelmatig teruggeworpen op onszelf. Meestal op
momenten dat zekerheden in ons bestaan wegvallen zoals bij ontslag door
reorganisatie, ziekte of verlies van een dierbare. Zaken die je normaal
gesproken als vanzelfsprekend en natuurlijk aanneemt, kunnen je ineens of
langzaam maar zeker uit balans gebracht hebben. We worden door deze
omstandigheden gedwongen om ons te bezinnen. Om stil te staan bij waar
het in ons leven werkelijk omgaat en waartoe we geroepen kunnen worden
om zo misschien een nieuwe bestemming te vinden.
In deze serie willen we verkennen of meditaties vanuit de christelijke traditie
ons kunnen helpen (weer) een bezield leven te leiden. De christelijke traditie
kent verschillende vormen van meditatie zoals aandacht-, stilte-, (bijbel)tekst-,
beeld- en muziekmeditaties. Maar ook labyrintlopen en dansante vormen zoals
sacrale dans. In elke meditatiebijeenkomst zullen drie verschillende
meditatieve werkvormen geoefend worden, afgewisseld met meditatieve
muziek. De eerste meditatieavond van de serie is op woensdag 12 oktober,
het thema is: Zingeving
De volgende data en thema’s zijn:
2 november
Zin en de (A)ander
23 november Kijk op de Ziel
14 december Leven vanuit bezieling
11 januari
Stemmen die roepen
1 februari
Geroepen en gevonden
Aanvang
Plaats
Kosten
Begeleiding

10.00 uur, vanaf 9.45 uur: ontvangst met thee/koffie
Dorpskerk Durgerdam
Vriiwillige bijdrage (thee/koffie, verwarming) is welkom
Rob Boersma

Voor wie?

De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen die zich als gelovig én als niet
gelovig beschouwen, voor kerkgangers én nieuwe spirituelen. Ook als je nog
geen ervaring met meditatie hebt of je wilt eens kennismaken met
(christelijke vormen van) meditatie ben je welkom.
Verdere informatie en opgave: Rob Boersma, tel.: 020-4904417 of
06-21701349 of per email: r.h.m.boersma@planet.nl
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Workshop ‘waarom doen we zoals we doen in de kerk?’
Voor iedereen die meer wil begrijpen van de rituelen, symbolen en vormen die
we gebruiken tijdens een viering. Een korte introductie met daarna ruimte
voor alle vragen. Van harte aanbevolen voor toekomstig geïnteresseerden
voor Preek van de Leek en andere mensen met taken in of buiten de kerk, of
natuurlijk gewoon nieuwsgierigen of leergierigen!
Donderdagavond 20:00, 13 oktober in het Witte Kerkje van Holysloot.
Graag even aanmelden via ds.gneels@gmail.com
Vrijwilligers dag Volgermeer
Op zaterdag 15 oktober 2022 organiseert het Burgerkomitee samen met de
Beheergroep Volgermeer opnieuw een vrijwilligers dag op de Volgermeer.
Zoals gebruikelijk is er een gevarieerd programma voor jong en oud waarbij
iedereen de handen uit de mouwen kan steken.
De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30 uur.
Verzamelen bij de Keet op Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij
Broek in Waterland). Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Voor de organisatie is het belangrijk dat je je van tevoren opgeeft. Aanmelden
graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl
Alle actuele informatie over de Volgermeer vind je op: www.volgermeer.nl
Koffie-inloop in Zunderdorp
Elke derde woensdag van de maand is er een Koffie-inloop in Zunderdorp.
Zin om samen met anderen even bij te kletsen onder het genot van een kopje
koffie, thee en iets lekkers? Je bent van harte welkom! De eerstvolgende
koffie-inloop is op woensdag 19 oktober van 10:00-11:30 uur in het
Jeugdgebouw, Achterlaan 3 in Zunderdorp.
Kom je ook? Iedereen is welkom!
Yogacoaching
Wil jij beter leren omgaan met stress? Je weer fitter en energieker voelen?
Kom dan meedoen met een yogacoaching sessie waarin we gaan kijken naar
jouw persoonlijke vraag. Mogelijkheden zijn individuele coaching of yoga
coaching online. Locatie: de kerk van Ransdorp.
Wil je meer informatie ontvangen kijk dan op de website: www.yogacoach.nu
of stuur een mailtje naar: infoyogacoach@gmail.com

7

Lezing Nepal
Vrouwen van Nu organiseert op donderdag 20 oktober van 14.00 tot 16.00
uur een interessante lezing over Nepal.
Harry & Gea Zuiderent hebben in maart 2019 een overweldigend mooie reis
gemaakt naar Nepal. Enthousiast laten zij beelden zien en vertellen zij over
o.a., de Himalaya (ook vanuit de lucht), ze dwaalden door de drie oude
koningssteden met hun paleizen en tempels, waarvan veel door de aardbeving
in 2015 is verwoest. Er wordt echter druk gerestaureerd, en hetgeen wat te
bewonderen was, was nog altijd héél indrukwekkend. Neem daarbij het
dagelijks leven, de schitterend mooie natuur en eeuwenoude dorpjes.
Chitwan, het nationale park, waar ze in een uitgeholde boomstam de rivier op
gingen om krokodillen te spotten en waar ook de neushoorn zich af en toe
even liet zien.
Kortom, om een goede keuze uit de 7000 foto’s maken, was voor Harry en
Gea geen eenvoudige opgave.
De lezing wordt gehouden in het Jeugdgebouw Zunderdorp
Achterlaan 3, 1027 AJ Zunderdorp
Toegang is voor leden gratis, voor niet leden slechts € 5,00, ook mannen zijn
welkom.

Vrouwen van Nu afd. Schellingwoude e.o.

Tieneravond in Zunderdorp
Op 27 oktober a.s. is er weer een Tieneravond in de kerk van Zunderdorp.
Een gezellige avond voor alle tieners van 12 t/m 16 jaar. Het is ook een leuke
avond om ook andere tieners uit de dorpen te ontmoeten.
Een avond met pizza, spel, gezelligheid en mooie gesprekken.
Lijkt het je ook leuk om eens een keer te komen? Leuk!
Meld je aan bij Madelon (06-81937480) of Anne-marie (06-42081177) of via
info@kerkzunderdorp.nl

Naailes
Wij hebben nieuwe plannen met oude kleding, mooie stoffen die liggen te
verstoffen en veel naai-plannen waar Youtube ons niet bij kan helpen… we
hebben live les nodig! Kan en wil jij ons naailes geven?
Graag contact opnemen met Sanne van Woerden 06-28979704
Eigen naaimachines in bezit! Bij voorkeur op een doordeweekse avond.
Groeten Dorcas (Schellingwoude) en Sanne (Holysloot)
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Toneelvereniging Ransdorp staat binnenkort weer op de planken!
Met ontzettend veel vreugde kunnen we u aankondigen dat Toneelvereniging
Ransdorp eind oktober weer op de planken staat met een nieuw ingestudeerd
stuk! Helaas kwam de pandemie op een heel verkeerd moment voor onze
vereniging die in 2020 eigenlijk het 75jarig jubileum zou vieren met een ander
toneelstuk. We waren er toen bijna klaar voor maar vlak voor de
uitvoeringsdata in 2020 ging de hele wereld zo ongeveer op slot en moesten
wij onze toneelambities behoorlijk bijschaven.
Ondertussen is er met een kleinere (deels vernieuwde) spelersgroep hard
gewerkt om voor u op te kunnen voeren: ‘Het kamertje’
Dit is een komisch stuk van Jacques Vriens.

We nemen u mee naar de personeelskamer op basisschool ‘De Driehoek’. De
dag op de basisschool begint zoals gewoonlijk in de personeelskamer met
koffie. De meeste leerkrachten werken al jaren op de school en hebben het
nodige meegemaakt. We maken kennis met Vera en Johan, met Tine en
Anneke. De school wordt geleid door schooldirecteur Wouter die nogal zijn
best doet om het ‘gezellig’ te houden. Er moet gefuseerd gaan worden met
een andere school en dit brengt de nodige spanningen met zich mee.

De keuze op dit stuk is gevallen omdat we moesten grinniken om de
basisschooltaferelen die bijna aan de bekende TV serie van een aantal jaar
geleden doet denken.
Onze voorstellingen zijn te bezoeken in de Beke in Ransdorp:
28 en 29 oktober avondvoorstelling; aanvang 20.00 uur
30 oktober matinee; aanvang 14.00 uur
Kaarten kunt u (bij voorkeur) reserveren via www.ransdorptoneel.nl of
telefonisch bestellen via René Burgers 06-20634698 en kosten € 7,50.
U mag ervan uit gaan dat de zaal ongeveer 30 minuten voor aanvang
opengaat zodat u op uw gemak een goed plaatsje kunt zoeken.
Er is een pauze waarin wij weer lootjes verkopen voor prijzen uit onze
ondertussen beroemde tombola.
Neemt u alstublieft contant geld mee. Pinnen is niet mogelijk.

Amsemble zingt Magnificat van Bach & Kuhnau!
Kamerkoor Amsemble zingt een van de meest feestelijke composities van J.S.
Bach op 30 oktober in de Nieuwendammerkerk in Amsterdam Noord.
Het indrukwekkende Magnificat schreef Bach voor vijf solisten, vijfstemmig
koor en uitgebreid orkest met 3 trompetten, pauken, strijkers, hobo’s, fagot
en blokfluiten. Extra bijzonder is dat het Amsemble ook het Magnificat laat
horen van Johann Kuhnau, een voorganger van Bach in Leipzig.
Kaarten bestel je online via www.amsemble.nl
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Stamppottenmaaltijd SOOS Ransdorp
Op dinsdag 1 november vervolgt de Soos haar activiteiten met een
stamppottenmaaltijd voor alle oudere medemensen in Ransdorp en
omstreken. De ook al niet meer zo jonge vrijwilligsters hebben tientallen jaren
ervaring opgedaan in de kookkunst. Dat wordt dus smullen!
Kosten € 8,50 inclusief koffie/thee en koek na afloop van de maaltijd.
De Soos vindt zoals gebruikelijk plaats in het Dorpshuis De Beke in Ransdorp.
Kringloopwinkel Holysloot
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot, Dorpstraat 40, is iedere
woensdag te bezoeken tussen 10.00 en 13.00 uur. Op de 1e zaterdag van de
maand kun je terecht tussen 11.00 en 14.00 uur, de eerstvolgende keer is op
zaterdag 5 november. Kom gezellig langs om rond te neuzen tussen al de
leuke spullen, kleine goederen, boeken, schoenen en kleding!
Nu ook betalen met pin.
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met Linda:
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot.
Warme breisels
Zaterdag 5 november kunt u in de kringloopwinkel van Holysloot terecht
voor gebreide sokken, mutsen en dassen. We hebben voor het eerst ook
enkele omslagdoeken, lekker warm voor als de verwarming een graadje lager
staat. Ook hebben we nog een paar babydekentjes, misschien een leuk
cadeautje voor de feestdagen?
De hele opbrengst is voor de kerk in Holysloot.
We zien u graag tussen 11 en 14 uur!
Kliederkerk in Zunderdorp
Op zondag 6 november is er weer een Kliederkerk in Zunderdorp. De
kliederkerk is van 12:00-13:30 uur in onze dorpskerk en is voor alle kinderen
van 4 t/m 13 jaar. Het is elke keer weer een groot feest met heel veel
kinderen. We gaan koken, bouwen, proeven, knutselen en een spel spelen.
Voor oudere kinderen is er altijd een extra uitdagend programma.
Wil je ook komen? Meld je dan voor 2 november a.s. aan bij Anne-marie
Bakker, info@kerkzunderdorp.nl
Leuk om je dan te zien!
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Sinterklaasintocht Landelijk Noord
Hoera! Ook dit jaar zet de Goedheiligman weer voet aan wal in Durgerdam.
Op zondag 13 november komt de Sint met zijn Pieten aan bij de steiger voor
Zuyderziel. Ze worden opgewacht door een vrolijke delegatie van de
Waterlandse Harmonie en uiteraard door alle kinderen en ouders uit Landelijk
Noord. Vanaf 13:15 uur begint de Harmonie met spelen en is er voor de
liefhebbers warme choco, een broodje of een gluhwijntje te koop op en bij het
speelpleintje. Om 14:00 uur komt Sinterklaas aan en hij zal ruim de tijd
nemen om alle kinderen te begroeten.
Rond 15:00 uur vertrekken Sint en Pieten weer en gaan de kinderen thuis hun
verlanglijstjes maken en hun schoen zetten.
Voorlopig gaat de organisatie ervan uit dat het feest zonder aanvullende
coronamaatregelen kan plaatsvinden. Als dat anders blijkt, worden bewoners
via de buurtapps op de hoogte gebracht.
Let op! Tussen 13 uur en 15:30 uur is de Durgerdammerdijk afgesloten voor
autoverkeer tussen huisnummer 22 en 101!
Het is aan te raden om op de fiets te komen. Parkeren op de
Durgerdammerdijk is alleen toegestaan voor bewoners met een
parkeervergunning. Komt u toch met de auto, parkeer dan buiten het dorp,
bijvoorbeeld op de grote parkeerplaats aan de Durgerdammergouw.

Workshop Yoga en Breathwork
Wil jij meer ontspanning vitaliteit en kracht en innerlijke rust gaan ervaren.
Kom dan meedoen met de Workshop Yoga en Breathwork waar we d.m.v.
yoga-, adem- en ontspanningsoefeningen te doen je stress kunt loslaten, je
adem meer kunt gaat controleren en meer rust in je hoofd gaat ervaren.
Zaterdag 19 november 10.00-14.00 uur in de kerk van Ransdorp door
Annemiek Latour. Prijs € 59,-. Geef je op: yogakerk@gmail.com of kijk op
https://www.yogaopleiding.com/yogaopleiding.com/yogabreathwork/
Geschikt voor iedereen: beginners en gevorderden.
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KijFit in Durgerdam
Ben jij op zoek naar Fysiotherapie of Personal Training in de buurt?
Of wil je graag starten met Bootcamptrainingen in buitenlucht?
Neem dan contact met ons op of meld je dan aan voor een gratis
proeftraining!
Durgerdammerdijk 76, 1028 CK Durgerdam
Tel. 06-11323068
Email: kije@kijfit.nl
Website: www.kijfit.nl
of 06-46842453

Boerderijwinkel Rantsoen
De boerderijwinkel is geopend van 12-17 uur op vrijdag, zaterdag en zondag.

Winkel

In de winkel aan de Nieuwe Gouw 51 in Ransdorp verkopen wij producten van
biologische Boerderij de Dikhoeve; diverse schapenkazen, koemelkkaas en
yoghurt. Ook verkopen wij boerenproducten van kleinschalige producenten uit
omgeving Waterland.

Horeca

In de winkel serveren wij vers gebrande koffie – met of zonder schapenmelk –
gebak, thee met kruiden uit het weiland, warme choco en belegde broodjes
met o.a. kroket van wilde gans, kazen van de boerderij, zelfgemaakte
ossenworst, paté, pasteitjes en nog veel meer lokale specialiteiten.

Afhuur

Op zoek naar een sfeervolle locatie voor een kerstdiner, lunch of borrel?
Het is mogelijk om de aanschuiftafel in de winkel vooraan op het erf af te
huren voor een klein gezelschap, tot 12 personen. Chef Lea bereid met plezier
een boeren maaltijd met seizoensgebonden, lokale producten.
Ook is het mogelijk om met een groter gezelschap tussen 12-35 personen
bijeen te komen aan lange tafels bij de koeien en schapen in de Winterstal.

Contact

Altijd al willen lunchen of dineren te midden van honderden schapen en
pasgeboren lammetjes?
Stuur en email naar boerderijbox@gmail.com
Bel Lea op: 06-82665312
Of kom langs op de boerderij: Nieuwe Gouw 51, Ransdorp
Graag tot ziens bij boerderij de Dikhoeve – Rantsoen – Winterstal
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Hotel Durgerdammerdijk 73
Met de komst van de herfst hebben we afscheid genomen van de zomer en is
de tijd gekomen om ons klaar te maken voor het nieuwe jaar. De renovatie
van het voormalige hotel-restaurant Zuyderziel is nu dan ook in de eindfase
beland. Naast de afrondende bouwwerkzaamheden en fijne bouw, zijn we
begonnen met het aanleggen van de tuin, zodat deze in de lente mooi in bloei
zal staan. Het werk dat hierbij komt kijken zal u niet ontgaan, net als wellicht
de BouWatch beveiligingscamera’s die op het terrein en in de gebouwen
geplaatst zijn. Met deze werkzaamheden betekent het dat het project eind dit
jaar afgesloten zal worden. Een moment waar we allemaal heel erg naar
uitkijken. Als opdrachtgever doen we er alles aan om ook de laatste loodjes in
goede banen te leiden en overlast, waar het kan, tot een minimum te
beperken. Wij begrijpen dat de renovatie veel van alle betrokkenen vraagt en
dat geduld soms op de proef wordt gesteld. We willen daarom onze
waardering uitspreken voor uw geduld en begrip tot dusver.
Waar we enerzijds met de bouw in een afrondende fase zitten, zijn we
anderzijds begonnen met het werven van personeel. Momenteel zijn we op
zoek naar onder andere een restaurant manager, chef kok en collega’s voor in
de bediening. Mocht uzelf interesse hebben of iemand kennen die mogelijk
interesse zou hebben om in het hotel dan wel restaurant te werken, dan kunt
u contact opnemen met Joost de Graaf: joost@aedes.co
Indien u vragen of opmerking heeft kunt u altijd contact met ons opnemen
per e-mail durgerdam@aedes.co dan wel via de Bouwapp:
https://debouw.app/projects/durgerdam/updates
Tot ziens in Durgerdam!

Aedes

13

Mensen en hun verhaal …
Je moet elkaar niet willen veranderen
‘Ik kijk terug op een gelukkig leven dat ik zo zou overdoen. Hoewel... als ik in
déze tijd jong zou zijn geweest, had ik doorgeleerd. Meisjes hadden toen geen
opleiding nodig, die gingen toch trouwen. Mijn ouders hielden zich daar niet
mee bezig. Die hadden het te druk met acht kinderen – in een te kleine
woning – een veilige plek te bieden. Achteraf besef ik dat ze me een goede
jeugd hebben gegeven. We sliepen met zijn drieën in één bed, lepeltje,
lepeltje, lepeltje. Het gereformeerde geloof regeerde. Echt gepraat werd er
niet. Het enige boek was de bijbel. Op zondag zaten we ‘s ochtends twee uur
en ‘s middags één uur op een rijtje in de kerk. Als we niet stil waren, stond
ons een pak slaag te wachten. Van de preek begrepen we niets. Het verzet
daartegen durfde ik pas vanaf mijn 14e te uiten. Ik wilde lippenstift op en
naar dansen. Dat mocht niet van de bijbel. Je moest eigenlijk vanaf je 13e
alles stiekem doen. Mijn moeder liet het oogluikend toe om de vrede te
bewaren. Mijn vader bleef koppig bij het standpunt van de kerk en ik bij het
mijne. Toen wist ik nog niet hoeveel we op elkaar leken. In mijn pubertijd
maakte ik me los van mijn keurslijf.
De modevakschool waar ik naartoe ging was katholiek. Een gereformeerde
was er niet. Op de openbare werd, volgens mijn moeder, niet gebeden en wel
gevloekt. In het vijfde jaar werd ik er afgestuurd omdat ik een handtastelijke
man voor viezerd uitschold. De nonnen duldden geen tegenspraak. Na allerlei
baantjes kwam ik op een kantoor terecht waar ik werd ontslagen. Over mijn
werk waren ze zeer tevreden, maar ik kwam op de fiets, dus in een lange
broek. Nette meisjes droegen rokken. Nog niet uitgeraasd verbleef ik als au
pair voor een jaar in Engeland, ging naar de wereldtentoonstelling in België en
werd in Nederland verliefd op een Engelsman die met mij naar Canada wilde
emigreren. Mijn moeder en de ontmoeting met een jongen die ik wel érg leuk
vond, hielden me tegen. Vijf en een half jaar hadden we verkering toen we in
1966 voor een boel geld deze woning in Waterland kochten. In ons huwelijk
heb ik mijn weg moeten vinden. Hij ging nooit op vakantie en ik wilde de
wereld zien. Dus ging ik alleen, hij bleef zonder te mopperen thuis en runde
het huishouden. Vakantie is bovendien maar een paar weken per jaar, er
bleven er nog een heleboel over. Samen hadden we het goed: mijn zoons
gingen met moeite het huis uit. Je moet elkaar niet willen veranderen. Toen
ons dochtertje geboren werd bleek ze zowel geestelijk als lichamelijk niet
gezond te zijn. Na 9 maanden overleed ze. Een groot verdriet. Nu kan ik zien
dat haar een moeilijk leven bespaard is gebleven.
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Met het geloof houd ik me niet bezig. Ik aanvaard de werkelijkheid zoals die
op me afkomt. Ik ben 86 en iedere dag is er een. Dat je bepaalde dingen niet
meer kunt, is jammer. En waarom zou ik bang zijn voor de dood? Op een
gegeven moment is het afgelopen. Iedere zondagochtend om zeven uur zit ik
hier met de koptelefoon op en luister naar het radioprogramma: ‘Waarheen,
Waarvoor’. Het gaat over doodgaan, over rouw. Zonder dat het zwaar wordt.
Mensen vertellen hun verhaal en welke muziek ze bij hun begrafenis willen .
Een ander zou zeggen: ‘ik heb wel wat beters te doen.´ Ik vind het prachtig.
De laatste tijd voel ik me vaak dankbaar. Ook al zijn er momenten dat ik opsta
en denk voor wie, voor wat? Maar dan spreek ik mezelf toe: Hou op, je hebt
een bevoorrecht leven gehad, met weinig ellende. Je kan overal een drama
van maken, maar dat zit niet in mijn karakter.’

Siepkje Lenstra

Lieve Pap & Mam, Opa & Oma
Op 5 oktober is het 55 jarig geleden dat jullie samen in het huwelijksbootje
stapten, van harte gefeliciteerd met jullie smaragden trouwdag!
Samen zijn jullie een sterk stel.
Dank jullie wel dat jullie altijd met raad en daad voor ons klaarstaan, wij
wensen jullie samen nog vele jaren in geluk en gezondheid toe.
Dikke knuffelkus,

Edwin en Marianne & Harry
Jasper, Thomas en Anne-Marije
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Agenda oktober 2022

12 oktober
13 oktober
15 oktober
19 oktober
20 oktober
27 oktober

Start meditatiegroep D’dam
Workshop kerk Holysloot
Vrijwilligers dag Volgermeer
Koffie-inloop Zunderdorp
Lezing Nepal
Tieneravond Zunderdorp

28 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
31 oktober

Kopij ’t Zwaantje aanleveren
Toneel Ransdorp
Toneel Ransdorp
Toneel Ransdorp
Dorpsraad Ransdorp
Dorpsraad Zunderdorp

1 november Soos Ransdorp, Stamppot
1 november Dagelijks bestuur, CDR

