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Centrale Dorpenraad 
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting vertegenwoordigt het landelijk gebied van Amsterdam-
Noord en zijn bewoners. Voor de Centrale Dorpenraad zijn vrijwilligers actief 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. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
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 
Telefoon: 020-4904437 (ma, di, do en vr van 8.30 tot 14.30 uur) 
Email:  info@centraledorpenraad.nl 
Website: www.centraledorpenraad.nl 
 
Storingsnummers 
Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)  112 
Politie (niet spoedeisend)      0900-8844 
Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend) 088-0030600 
gas- en stroomstoring       0800-9009 
Waternet         0900-9394 
Melding openbare ruimte      14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 
 

Colofon 

Kopij oktober opsturen uiterlijk tot vrijdag 29 september 2017 

 
Redactie 

 
Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 
 

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Dorpsstraat Holysloot 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te 
korten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de 
Centrale Dorpenraad 
 

 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Na een rustige 
periode beginnen de nodige activiteiten weer op te starten en is er weer van 
alles toe doen. Ook mijn werkzaamheden op het kantoor van de Centrale 
Dorpenraad zijn weer begonnen. Als eerste weer een nieuw 't Zwaantje voor de 
maand september, veel leesplezier!  
MV 
 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
18 september Overleg internet 
19 september Dorpsraad Zunderdorp 
19 september Dorpsraad Ransdorp 
26 september Vergadering Dagelijks Bestuur 
29 september Overleg met Gebiedsteam NoordOost 
29 september Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 
 
 
Waterland Sportief 
Op zaterdag 9 september vindt op het Waterlandplein van 10:00 – 15:00 uur 
het evenement Waterland sportief plaats. Rond dit evenement zijn er workshops, 
sportdemonstraties en informatiekramen waarin voorlichting wordt gegeven over 
gezonde voeding, sport, activiteiten in de wijk. 
Huis van de Wijk Waterlandplein heeft ook een kraam. Zij geven voorlichting 
over het activiteitenprogramma in het Huis van de Wijk, hun werk in de wijk en 
over de mogelijkheden financiën aan te vragen voor een leuk/zinvol idee voor de 
wijk waarin u woont; de bewonersinitiatieven. 
Waterlandloop 
Tijdens Waterland Sportief is er ook een hardloopwedstrijd. Deze start vanaf het 
Waterlandplein en gaat voor een groot deel door het natuurgebied Waterland.  
Er zijn 4 afstanden: 
11.00 uur: de kidsrun van 400 meter 
11.30 uur: start van de afstanden 5km, 6,5km en 10 km voor de volwassenen 
Inschrijven via: www.waterlandloop.nl 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Denktank gezocht voor experiment met Openbaar Vervoer 
De gemeente Amsterdam start in december 2017 met een experiment waarbij 
het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk 
Noord geïntegreerd worden. De Centrale Dorpenraad en het Gebiedsteam 
Noord-Oost zijn hierbij betrokken. 
 
Experiment 
Gedurende de looptijd van het experiment gaan er een aantal zaken veranderen 
voor gebruikers van het OV in Landelijk Noord. 
Bus 30 en 31 komen helemaal te vervallen. In plaats daarvan kunnen OV 
reizigers gebruik maken van de bus van het AOV. Met een App, telefonisch of via 
een speciale website kun je een rit bestellen om naar het knooppunt 
Buikslotermeerplein te gaan. De huidige bushaltes van bus 30 en 31 blijven ook 
als op- en uitstapplaats gehandhaafd. 
Tijdens het experiment is het mogelijk om 7 dagen per week met het OV te 
reizen in Landelijk Noord. 
Om gebruik te kunnen maken van het geïntegreerde (A)OV moet men zich, 
eenmalig, aanmelden. 
AOV reizigers kunnen nog steeds van deur tot deur reizen zoals zij gewend zijn, 
zij krijgen tijdens hun rit mogelijk gezelschap van OV reizigers. 
Het experiment start in december en loopt minimaal een half jaar waarna het 
nog verlengt kan worden tot maximaal een jaar. 
 
Denktank 
Omdat er voor de gebruikers veel gaat veranderen wil de Centrale Dorpenraad 
graag een 'denktank' samenstellen zodat we, voor en tijdens het experiment, 
waardevolle input kunnen geven en invloed hebben op eventuele wijzigingen. 
Daarom zoeken we mensen die: 

 nu al gebruik maken van het AOV, of 
 nu regelmatig gebruik maken van bus 30 of 31, of 
 vanuit stedelijk Noord naar Landelijk Noord reizen per OV (b.v. naar 

tuinparken, voetbalclubs), of 
 gasten ontvangen die per OV reizen (b.v. B&B's), of 
 nu binnen Landelijk Noord reizen, zoals van/naar school of naschoolse 

opvang. 
De Denktank zal vóór de start van het experiment enkele keren bij elkaar komen. 
Tijdens het experiment willen we samen evalueren hoe het gaat en 
verbeterpunten aandragen aan de projectgroep. 
Wil je je opgeven voor de Denktank (A)OV, geeft dit dan door via 020-4904437 
of info@centraledorpenraad.nl, de contactpersoon is Marianne Vrolijk. 
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Ook glasvezel in Landelijk Noord? 
Natuurlijk wil iedereen snel en stabiel internet, maar helaas is dat in Landelijk 
Noord voor veel gebruikers niet het geval. Dit komt door de verouderde 
verdeelkasten en wijkcentrales en omdat internet via koperen leidingen en coax 
de huizen binnenkomt. Door de grote van het gebied en het, in verhouding, 
beperkt aantal inwoners is het voor kabelbedrijven niet interessant om op korte 
termijn een nieuw glasvezelnetwerk aan te leggen. 
Daarom willen we zelf het initiatief nemen! 
 
Hoe kunnen we ook in Landelijk Noord glasvezel krijgen? 
Een eerste stap is om bij kabelbedrijf Reggefiber aan te geven dat je een 
glasvezel aansluiting wilt hebben. 
Dit doe je door de volgende stappen te doorlopen: 
1. Doe een postcode-check op www.eindelijkglasvezel.nl 
2. Meld je aan voor hun nieuwsbrief 
3. Laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren door Reggefiber, hier zijn geen 

kosten aan verbonden en kan via: 
www.eindelijkglasvezel.nl/haalbaarheidsonderzoek/ 

Door met zoveel mogelijk bewoners bij Reggefiber aan te geven dat we glasvezel 
willen komt de uitvoeren een stapje dichterbij. Dus vul je gegevens in! 
 
Projectgroep 
In 't Zwaantje van mei heeft een oproep gestaan voor het formeren van een 
groep die zich in wil zetten voor glasvezel in Landelijk Noord. Er hebben zich 
voldoende mensen aangemeld om een projectgroep op te starten en inmiddels is 
deze groep al twee keer bij elkaar geweest. We zijn begonnen om de 
verschillende mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel te onderzoeken.  
Het belangrijkste van alles is dat er voldoende draagvlak is onder de bewoners, 
dus doe de postcode-check! 
Zie ook: www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord-amsterdam-wil-ook-
glasvezel 
 
 
 
Raadhuis Ransdorp 
Het gemeente bestuur van Amsterdam heeft in februari besloten om enkele 
panden, waaronder het Raadhuis van Ransdorp, te verkopen. Vanwege de 
bijzondere monumentale status van het gebouw kan alleen een erfgoed 
organisatie het pand kopen zodat het behoud van de historische waarden van 
het pand verzekerd is. 
Gemeentelijk Vastgoed heeft de bestuurlijke opdracht gekregen om de verkoop 
voor te bereiden en een geschikte koper te vinden die de monumentale waarde 
kan borgen. Momenteel worden hierover gesprekken gevoerd. Het hele proces 
kan nog een half jaar tot een jaar duren. Vastgoed houdt de Centrale 
Dorpenraad en Dorpsraad Ransdorp op de hoogte van de voortgang.  
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Beste Buren!  
Weet u wie er op nummer 213 in uw straat woont? Nou wij ook niet! Daarom is 
burendag 2017 er op zaterdag 23 september vanaf 16.00 tot 19.00, Paterslaan 
10 Tuinpark Rust en Vreugde. We houden rekening met de innerlijke mens en 
natuurlijk ook met de kleine d.m.v. diner en een springkussen. Het eten 
(Lasagne en salade) kost wel beetje, maar we houden het schappelijk (€ 5,- 
p.p.). Om elkaar nog beter te leren kennen gaan we speeddaten. Dus trek je 
mooiste kleding aan en kijk elkaar diep in de ogen. Leuk om iets persoonlijks 
mee te nemen dat je kan gebruiken tijdens de speeddates. Wij hebben er in 
ieder geval nu al veel zin in! 
Ajeto, 
Jullie Buurman en Buurman 
 
 
 
Ransdorper Buurtborrel 
Het is weer tijd voor de befaamde Ransdorper Buurtborrel! 
Op zondag 24 september van 14.00 tot 17.00 uur gaan we weer borrelen. 
Ditmaal op het terrein van Bjorn en Lenneke aan de Durgerdammergouw 
tegenover nummer 10. (voorheen landje van familie Bijl). 
De borrel is voor het hele dorp, waarbij we meteen alle nieuwe inwoners kunnen 
verwelkomen. Koffie, thee en limonade en fris word verzorgd.  
Voor alle onkosten vragen wij u een kleine bijdrage. Hiervoor staat een bruine 
bus bij de bar. Marco Hofman van wijnhandel Profumo is van de partij en zorgt 
weer voor heerlijke, schappelijke geprijsde wijnen.  
Neemt u zelf uw favoriete borrelhap mee? Wel zo lekker bij een drankje.  
Bij regen gaat het feest niet door. We hopen op een royale opkomst. 
Hoe meer Ransdorpers, hoe meer gezelligheid! 
De organisatoren: Lenneke Overeem, Marijke Splinter, Marjan van Oostrum en 
Tine Driessen  
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Informatie & Activiteiten 

 
 
30 van Amsterdam Noord 
Op 10 september organiseert AV ATOS voor de 16de keer de '30 van 
Amsterdam Noord' en deze heeft dit jaar wederom vier afstanden. Naast het 
koningsnummer de 30 kilometer kan er weer een halve marathon, 15 en 10 
kilometer gelopen worden. 
De route voert de hardlopers door het schitterende groene Waterland en kleine 
oude dorpskernen. Onder andere de Volgermeerpolder, Zunderdorp, 
Zuiderwoude en Broek in Waterland worden aangedaan. 
Meer informatie en inschrijven via www.30vanamsterdamnoord.nl 
 
 
 
Concertserie Kunst in de Kerk 
Zondag 10 september met Gabbi Lieve en Vera van der Poel  
Gabbi is een jonge singer-songwriter uit Monnickendam, ze was 'On Stage talent' 
van 3FM-dj Giel Beelen en haar single 'Sweet Child', i.s.m. DJ Alex Cruz is een 
megahit, meer informatie: gabbilieve.com 
Vera van der Poel brengt muzikale avonturen en een fraaie mix tussen pop en 
jazz. Na haar bands Mimezine, Beeswamp, Voer en als Divera, nu solo. Haar 
tweede solo-album Time versus Time kwam begin 2017 uit, kijk ook op: 
veravanderpoel.com 
Witte Kerkje Dorpsstraat 30, 1028 BE Holysloot 
Aanvang 15.00 uur 
Toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes (kinderen tot 12 jaar gratis) 
Tickets  reserveren kan via www.holysloot.nl 
(maximaal 75 kaarten beschikbaar dus reserveren is aan te raden!) 
Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk/ 
 
 
 
Workshop porselein schilderen 
Op zaterdag 16 september wordt in Holysloot een workshop porselein 
schilderen gegeven. Onder leiding van Mira Groenveld gaan we een ochtend aan 
de slag met het “pimpen” van kopjes, schotels en schalen. Door tekenen of 
handletteren kun je een saai wit bord omtoveren tot iets heel persoonlijks. 
Duur: van 10 tot 12.30 uur. 
De workshop wordt gehouden in het Dorpshuis van Holysloot (Dorpsstraat 40, 
de voormalige peuterspeelzaal). Deelname kost € 27,50.  
U kunt zelf servies meenemen, maar voor een zacht prijsje is er bij de kringloop 
ook van alles te koop. Voor koffie met iets lekkers erbij wordt gezorgd. 
Inschrijven kan tot 11 september bij Wendelien Halbertsma: per mail 
mvoskes@xs4all.nl of telefonisch 020-4905122 of in het Dorpshuis zelf. 

http://www.gabbilieve.com/
http://www.holysloot.nl/
https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk/
mailto:mvoskes@xs4all.nl)
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Waterlandse Klarinetdag 
Op zondag 17 september organiseert de Waterlandse Harmonie samen met 
het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet (Bart de Kater, Jesse Faber, Tom Wolfs 
en Sergio Hamerslag) de Waterlandse Klarinetdag! 
Het coolste klarinetkwartet van Nederland, komt naar Waterland! Ze zijn 
regelmatig te zien in Podium Witteman, treden op in het Concertgebouw en 
maakten voor de zomer nog een tournee door Brazilië. (Bekijk eens een Youtube 
filmpje van het NAKK en je kan er niet anders dan vrolijk van worden) 
Op 17 september geven de klarinettisten van het NAKK workshops voor 
beginners en gevorderden op de fantastische boerderij van de familie Vendrig, 
bij Boergon-dineren. Speel je klarinet of heb je het altijd al eens willen proberen? 
Pak nu die kans! Er zijn workshops voor ieder niveau, waarbij  iedere denkbare 
soort klarinet kan meedoen. Behalve de NAKK leden geven ook Thijs Zomer 
(docent van de Harmonie) en Eefje Benning (Hallo Muziek docent op de 
Weidevogel) een workshop. 
De muzikanten van het NAKK weten hoe je van winterwortels een klarinet kan 
maken die supergoed klinkt en makkelijk te bespelen is. Daarom organiseren we 
’s middags een wortelklarinetwerkplaats. Iedereen kan dan zelf een 
wortelklarinet bouwen en er daarna op leren spelen. We hopen een zo groot 
mogelijk Waterlands Wortelklarinetorkest bij elkaar te krijgen. Na afloop mag je 
de wortelklarinet mee naar huis nemen. 
In de aanloop naar deze klarinetdag duiken Jesse Faber en Bart de Kater op de 
raarste plekken in Waterland op, met een pop-upconcertje. Misschien wel op het 
schoolplein, de Landmarkt of bij de voetbalclub. Wil je weten waar? Hou dan de 
FB pagina van de Waterlandse Harmonie in de gaten! 
Aanvang van de Klarinetdag is om 10.00 uur Aan het eind van de dag is er een 
gezamenlijk concert . Wil je meedoen? Er is nog plek! Meld aan op de website 
van de Waterlandse Harmonie (info onder agenda). Het inschrijfgeld voor deze 
dag is € 15,- incl. lunch en wortelklarinet. 
Het concert begint om 16.30 uur – met het NAKK solo, de Waterlandse Harmonie 
samen met het NAKK, het Wortelklarinetorkest en natuurlijk alle deelnemers, 
o.l.v Thomas Geerts - toegang is gratis 
 
 
 
Holysloot – Het Witte kerkje is open, Welkom! 
De kerk in Holysloot opent, bij geschikt weer, haar deuren op zondagmiddag. 
Passanten zijn van harte welkom om een kijkje te nemen, uit te rusten, stil te 
zijn, boeken over de omgeving in te zien of te kopen, het gesprek aan te gaan. 
Soms zal er ook een mooie tentoonstelling zijn van kunstenaars uit Landelijk 
Noord. Toegang is natuurlijk gratis. Behalve op de zondagen met de geplande 
concerten. Zie hiervoor de agenda op www.Holysloot.nl/kunst-in-de-kerk 
Je bent van harte welkom! 
 

  

http://www.holysloot.nl/kunst-in-de-kerk
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Van cacao tot chocolade, 4000 jaar geschiedenis 
Op donderdag 21 september organiseert Vrouwen van Nu, afdeling 
Schellingwoude, weer een interessante bijeenkomt. Dhr. Dik van Dijk komt 
vertellen over de geschiedenis van cacao. 
Aanvang 20.00uur in het Wijkgebouw, Wijkergouw 12 in Schellingwoude. 
Groot Amsterdam is zeer belangrijk in de wereld van de cacao verwerkende 
industrie. Amsterdam heeft de grootste overslaghaven van cacao ter wereld; de 
Zaanstreek is het huidige centrum van de cacao verwerkende bedrijven. 
Van Houten en Droste kennen we allemaal, maar waar komt chocolade nu 
eigenlijk vandaan? We gaan eerst naar de oorsprong van de cacaoboom - het 
zuiden van Midden-Amerika - en naar de wereld van Maya’s en Azteken. Hoe 
gaat het oogsten van de cacaovrucht en de verdere bewerking van boon tot 
cacaodrank? We behandelen de komst van de cacao naar Europa, het gebruik 
van het ‘bruine goud’ en de geschiedenis van de grote Amsterdamse 
cacaofabrieken.  Wat herinnert in de stad aan cacao en chocolade? Er is nog een 
cacaofabriekje in Amsterdam-Noord, maar het tractatiepark De Chocoladefabriek 
kwam niet van de grond. 
Lady's only, voor leden en niet leden! 
Niet leden € 5,- 
 
 
Yoga in De Beke 
Met het plotselinge overlijden van Margje Kramer op 3 mei 2017 is er een einde 
gekomen aan haar yogalessen die zij in ons dorpshuis heeft gegeven. Vanaf de 
opening van De Beke, meer dan 30 jaar geleden, was zij op de maandagavond 
aanwezig om tijdens de les stil te staan en na te gaan hoe het met de geestelijke 
en fysieke toestand van je lichaam was gesteld.  
Haar betrokkenheid, haar intensiteit. Ze is voor velen van waarde geweest. 
 Wij hebben Gitta Paardenkoper bereid gevonden om de yogalessen, op 
dezelfde voorwaarden als voorheen, in het dorpshuis De Beke voort te zetten. 
Onderstaand volgt haar introductie: 
Mijn naam is Gitta Paardenkoper, ik ben erkend en geregistreerd yogadocent in 
het internationaal register bij Yoga Alliance. Een yogales is een moment om even 
stil te staan bij hoe het met je lichaam gesteld is en hoe rustig of onrustig je 
denken is, welke emoties er wel of niet zijn. De yogalessen die ik geef worden 
Ying/Yang genoemd. Dat betekent dat je tijdens een les aan 2 dingen werkt. 
Tijdens yang werk je aan je lichamelijke kracht en energie en tijdens ying werk 
je vanuit ontspanning. Tegelijkertijd worden je gedachten rustiger en ga je je 
mentaal sterker voelen.  
Ik geef twee lessen in het dorpshuis De Beke op maandagavond. De 1e les is van 
18.30 tot 19.40 uur, de 2e les is van 19.50 tot 21.00 uur. Als je mee wilt doen, 
laat het mij weten, je bent van harte welkom. Het maakt niet uit of je ervaring 
hebt of niet, want yoga doet een ieder op zijn eigen niveau, ongeacht je leeftijd. 
Zorg dat je gemakkelijke kleding draagt en neem een badlaken mee. 
Meer informatie of contact: www.GittaYoga.nl of info@GittaYoga.nl 

http://www.gittayoga.nl/
mailto:info@GittaYoga.nl
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Onthulling grafmonument voor Gerrit van Zeggelaar in Ransdorp 
Op zaterdag 23 september a.s. vindt er een bijzondere plechtigheid plaats in 
het kerkje bij de "Stompe Toren" in Ransdorp.  
Om 12.00 uur wordt het hernieuwde grafmonument voor Gerrit van Zeggelaar 
en zijn vrouw Johanna Maria van den Berg onthuld. 
Gerrit van Zeggelaar is een bekend historicus en schrijver, geboren in 1868 in 
Voorthuizen en in 1897 benoemd tot hoofd van de School met den Bijbel in 
Ransdorp. 
Hij maakte naam als schrijver. Zijn bekendste werk is het in 1901 uitgegeven 
boek: "Blikken in het verleden van Waterland". 
Vele werken verschenen van zijn hand. Bv. "Storm, zee en overstroming", 
geschreven ter herinnering aan de watersnoodramp van januari 1916. 
(Hierover is momenteel een tentoonstelling in de toren van Ransdorp.) 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school schreef hij: "De daden 
des Heeren herdacht." 
Daarnaast was hij columnist bij kranten en tijdschriften en actief in de kerk en bij 
veel verenigingen. In 1930 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Na zijn pensionering overleed hij in 1934 en werd begraven in het familiegraf 
naast de toren in Ransdorp. Het grafmonument is vele jaren geleden verloren 
gegaan doordat een vallend stuk steen van de toren het vernielde. 
Na overleg met begraafplaats De Nieuwe Noorder is door Fa. Van Ganzewinkel 
een nieuw grafmonument vervaardigd, dat in aanwezigheid van veel familieleden 
en bekenden op 23 september onthuld zal worden. 
Mocht u het interessant vinden deze plechtigheid bij te wonen dan stellen wij uw 
komst bijzonder op prijs. Het programma start om 11.00 uur in de kerk naast de 
toren. Wilt u de verwijsborden volgen naar een goede parkeergelegenheid. 
Graag even een mailtje of telefoontje als u aanwezig kunt zijn. 
Met vriendelijke groet, 
Johan van Zijll Langhout, tel. 040-2536607, johanvanzijll@gmail.com 
Jan Piet van Zeggelaar, tel. 035-6947470, jpvz@ziggo.nl 
 
 
Djembé Workshop 
De Botkoppenkring organiseert op zondag 24 september een Djembé 
Workshop (Afrikaanse trommel) onder leiding van een professionele 
percussionist. 
Wanneer; 24 september in het kerkje van Durgerdam. 
Hoe laat; Start 15.00 tot +/- 16.00 uur. Na afloop een korte uitvoering. 
Uitvoering is voor iedereen toegankelijk (zaal open om 16.15 uur). 
Voor wie; Workshop is geschikt voor iedereen vanaf +/- 8 jaar. 
Kosten; € 10,- pp (incl. koffie/thee/limonade) 
Reserveren is verplicht voor deelname want Vol=Vol. 
Opgeven, tot uiterlijk 20 september, via app of telefoon 06-21933813 (Astrid) of 
mail naar femke05@hotmail.com 

mailto:johanvanzijll@gmail.com
mailto:jpvz@ziggo.nl
mailto:femke05@hotmail.com
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Kledingbeurs & rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot is weer 
geopend op zaterdag 7 oktober van 11 tot 14 uur ! 
Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht voor 
leuke koopjes. Voor inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen, boeken, 
enz. kun je contact opnemen met Linda: tel 06-42571323.  
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar ! 
 
 
Salon op de Dijk 
Op zondagmiddag 15 oktober om twee uur starten we met de 2017 editie van 
Salon op de Dijk. 
De line up begint vorm te krijgen. Tsead Bruinja, die afgelopen oktober de 
opening verzorgde, heeft toegezegd om dit jaar hekkensluiter te zijn. Net als de 
andere Salons brengen we een gevarieerde middag met poëzie en muziek die, 
goede kans, nieuw voor u zijn. De Salon is op de Noorder IJdijk te gast in de 
sluiswachterswoning van Monique Dehue en René Melse, het postkantoor van 
Leonoor Engels en Dave Bouw en in Wijkgebouw Schellingwoude waar we 
starten en afsluiten met een borrel en meet-the-artists. 
We hopen u te zien tijdens Salon op de Dijk. 
 
 
DJ cursus 
Laten we er niet omheen draaien ... ook jij wilt DJ worden! 
Binnenkort DJ-cursussen in het Wijkgebouw Schellingwoude 
Interesse? Mail naar brandallmusic@gmail.com 
 
 
Bijles nodig? 
Dit jaar heb ik mijn gymnasiumdiploma gehaald op het Cygnus Gymnasium in 
Amsterdam en kan ik bijles en huiswerkbegeleiding geven in de volgende 
vakken: Latijn, wiskunde A/B, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, Frans, 
Duits, Engels en Nederlands. Voor meer informatie kunt u mij telefonisch of per 
mail bereiken.  
Gijs Smeets 
Ransdorp 
06-48222803 of gijsolinsmeets@gmail.com 
 
 
Opslagruimte gezocht 
Voor opslag en inpakwerkzaamheden zijn we op zoek naar een kleine 
bedrijfsruimte of schuur van minimaal 20 m² voorzien van verwarming en 
elektra. Graag een reactie naar hein@vliegervandam.com of bel 06-15606048 
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Agenda vanaf september 2017 
 
 

  
  

 9 september Waterland Sportief / Waterlandloop 
10 september 30 van Amsterdam Noord 
10 september Kunst in de Kerk, Holysloot 
16 september Porselein schilderen, Holysloot 
  
17 september Waterlandse Klarinetdag 
18 september Overleg projectgroep Internet 
19 september Dorpsraad Zunderdorp 
19 september Dorpsraad Ransdorp 
  
21 september Van cacao tot chocolade, Schellingwoude 
22 september Ophaaldag grof vuil 
23 september Onthulling grafmonument 
23 september Burendag Schellingwoude 
  
24 september Buurtborrel Ransdorp 
24 september Djembé workshop, Durgerdam 
26 september Vergadering Dagelijks bestuur Centrale 

Dorpenraad 
29 september Overleg Gebiedsteam NoordOost 

 
 
 
 
 

 


