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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. 
 

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 9.00 tot 15.00 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 2 oktober 2020 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 
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
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 

Vanwege technische problemen is het niet gelukt om de september editie van 
't Zwaantje in de eerste week van september te laten verschijnen.  

Gelukkig is een en ander weer verholpen is hier het -iets verlate- 't Zwaantje. 

 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen worden nu online gehouden of anders zijn ze  op 

het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
10 september  Werkgroep OV 

25 september  Bestuurlijk Overleg 

2 oktober  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 

 
Tekening voorpagina 

Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is? 

Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl en degene met het 
vijfde goede antwoord ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 

Amsterdam-Noord'. 
Op 't Zwaantje van juni stond een tekening van Durgerdammerdijk 48, 

winnaar van het boek is M Brasz uit Durgerdam. 
 

 

Toekomst van Landelijk Noord 
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Landelijk Noord? 
De Centrale Dorpenraad wil dit graag van u horen want er liggen diverse 
vraagstukken op tafel, zoals de energietransitie, toerisme en de 

bereikbaarheid van Landelijk Noord. 

Graag willen wij de bewoners van Landelijk Noord meer betrekken en vragen 
om actief te participeren in specifieke onderwerpen die u belangrijk vindt. 

Alleen samen kunnen we er namelijk voor zorgen dat Landelijk Noord zijn 
authenticiteit behoudt en een gebied blijft waar we met trots, plezier én 

tevredenheid wonen. 
Van 9 t/m 23 september kunt u uw mening geven, bij voorkeur online via 

onze website: www.centraledorpenraad.nl/enquete-voor-inwoners-van-

landelijk-noord 
Anders kunt u het formulier gebruiken dat in dit 't Zwaantje is bijgesloten en 

inleveren bij het inleveradres van uw dorp. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Buurtbudget 

Eind juni is bekend gemaakt welke plannen voor het Buurtbudget zijn 
uitgekozen om hun project uit te voeren. Inmiddels zijn we het alweer een 

paar maanden verder en is er een begin gemaakt met de uitvoering en/of 

voorbereiding van de projecten, de stand van zaken: 
Project Steiger in 't Zwet: Het plan is voorgelegd aan de gemeente en zij zien 

vooralsnog geen bezwaren. De volgende stap is het aanvragen van de 
vergunning en het regelen van het (zelf)beheer van de steiger. 

Project Wilde bloemen: Er wordt gekeken welk zadenmengsel het beste past 

in ons gebied, deze wordt daarna aangekocht en verspreiding. 
Holybloeituin: Met de gemeente wordt er gekeken wat er samen gedaan kan 

worden om de speeltuin op te knappen.  
Bloembakken kerkplein Schellingwoude: De bakken staan al te bloeien! 

Glijbaan Wijkergouw: Er wordt gezocht naar een goede locatie voor de 
speelplek. 

Vuilgrijpers: Deze worden binnenkort aangeschaft en verspreid over de 

dorpen. 
Vanwege de corona maatregelen is de einddatum 31-12-2020, voor het 

uitvoeren van een project niet meer zo hard, het budget mag ook nog daarna 
besteed worden. Meer weten over het buurtbudget? 

Kijk op: www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget 

 
 

Instandhoudingsprogramma 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord is er een 

programma opgesteld om het onderhoud van de wegen en paden van 
Landelijk Noord op orde te krijgen. Zo is in Zunderdorp 't Voorwerf onlangs 

herbestraat en wordt er nu gewerkt aan de bestrating op 't Nopeind. Ook de 

Durgerdammergouw krijgt nieuw asfalt en duikers worden vernieuwd.  
Daarna staan er nog meer werkzaamheden in het gebied op de planning zoals 

fietspaden en enkele bruggen. 
De Centrale Dorpenraad heeft geregeld contact met de gemeente en/of de 

aannemer over de werkzaamheden en heeft een overzicht hiervan op de 

website staan: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 

 
Openbaar Vervoer in Landelijk Noord 

Sinds 1 juli is Staxi de nieuwe vervoerder van Mokumflex. De Werkgroep OV is 

benieuwd naar uw bevindingen bij het gebruik van Mokumflex.  
Wat gaat er goed, of kan beter ... 

Uw bevindingen kunt u mailen naar info@centraledorpenraad.nl 
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Vertrek gebiedsmakelaar 

Na een hele leuke tijd als gebiedsmakelaar in Landelijk Noord, waarin ik veel 
enthousiaste, actieve en betrokken bewoners heb ontmoet, is het tijd voor 

een nieuwe stap. Ik blijf bij de gemeente werken, maar dan bij een andere 

afdeling en in een andere functie. Ik heb daar veel zin in. 
Aankomende, donderdag 10 september, heb ik mijn laatste werkdag. Vanaf 

maandag 14 september zal mijn functie voorlopig worden overgenomen door 
Taharqua Ceelie. 

Ik wil alle bewoners, Dorpenraden en natuurlijk ook de Centrale Dorpenraad 

bedanken voor de mooie verhalen, de input en samenwerking bij uitdagende 
projecten en ook dat ik heb mogen genieten van jullie woonomgeving in dit 

mooie gebied. 
Taharqua is e-mail te bereiken: t.ceelie@amsterdam.nl 

Blijf gezond en wellicht dat ik jullie vanuit mijn nieuw functie weer ergens 
tegenkom. 

Met vriendelijke groet,  

Martijn Nieveen 
 

 
 

Wegwijzer 2020 

In juli is de vernieuwde 'Wegwijzer van landelijk Noord' verspreid, deze 
activiteiten & informatiegids staat vol met activiteiten van clubs en 

verenigingen, algemene informatie en bedrijven uit Landelijk Noord. Voor het 
eerst wordt deze gids in eigen beheer van de Centrale Dorpenraad 

uitgegeven. De redactie is daarom benieuwd wat u van deze gids vindt.  
Heeft u vragen over, suggesties voor, aanvullingen en/of wijzigingen voor de 

gids, laat het weten! Mail het naar info@centraledorpenraad.nl 

Overigens is de gids ook online te vinden op 
www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wijkgids  

 
 

 

Groot onderhoud voor kerktoren Zunderdorp 
In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer Burgy Bouwbedrijf 

herstelwerkzaamheden verrichten aan de kerktoren van Zunderdorp. 
De werkzaamheden zijn eind augustus begonnen en duren ongeveer een half 

jaar. Onder andere het metsel- en voegwerk wordt hersteld, er vinden 

schilderwerkzaamheden plaats en er worden reparaties gedaan aan 
natuurstenen elementen zoals de trap. Kijk voor meer informatie op 

www.centraledorpenraad.nl/groot-onderhoud-voor-kerktoren-zunderdorp 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
mailto:t.ceelie@amsterdam.nl
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Nieuwbouw OBS De Weidevogel 

In de afgelopen maanden hebben diverse aangepaste ontwerpen ter tafel 

gelegen bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), ofwel ‘Welstand’. De 
projectleider van de school heeft de laatste twee adviezen van de CRK op de 

website van de school geplaatst. Op de website staat een pdf-document met 
de schetsontwerpen van hoe de school er uit gaat zien, een aantal details 

worden nu verder uitgewerkt. Deze informatie is te vinden op: 
https://www.obsdeweidevogel.nl/nieuwbouw/nieuws/  

Vragen? Deze kunnen aan de projectleider: dhr Robert Meijer 

(R.meijer@promeijer.nl) worden gesteld, met eventueel Dorpsraad Ransdorp 
in CC (dorpsraadransdorp@gmail.com). 

De Werkgroep Nieuwbouw OBS De Weidevogel delen de mening van 
Welstand, dat het volume van het gebouw ondanks de aanpassingen nog 

steeds (ontzettend) groot is. Om hier een beter beeld van te krijgen, hebben 

we gevraagd of en wanneer een maquette beschikbaar is die we als dorp 
kunnen bekijken. Ook hebben we gevraagd hoe en wanneer het dorp, naast 

de informatieverstrekking via de website van de school, verder gaat worden 
geïnformeerd. We verwachten hier in de komende tijd meer duidelijkheid over 

te krijgen.  
Hartelijke groet, 

Werkgroep Nieuwbouw OBS De Weidevogel 

 
 

Informatie & Activiteiten 

 
Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is vanwege 
de coronamaatregelen gesloten. Het is wel mogelijk om op afspraak langs te 

komen, neem dan contact op met Linda: tel 06-42571323.  

De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
 

 
Rustplek gezocht 

Stedeling uit Amsterdam zoekt een rustplek in Waterland en omstreken. 

Een kavel (koop of huur) met een simpel recreatiehuisje met voorzieningen of 
mogelijkheid dat te plaatsen of gebruiksrecht van ge-outilleerde schuur of i.d. 

tel. 06-22064756 of 020-6221395 
 

https://www.obsdeweidevogel.nl/nieuwbouw/nieuws/
mailto:R.meijer@promeijer.nl
mailto:dorpsraadransdorp@gmail.com
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Kledinginzameling in Schellingwoude 

Op zaterdag 12 september vindt de jaarlijkse actie plaats van Sam’s kleding 
inzameling voor Mensen in Nood. Uw draagbare kleding en schoeisel is in 

gesloten zakken van harte welkom bij het volgende adres: 

Opslagruimte rechts naast de Schellingwouderkerk 
Wijkergouw 6,1023 NX Schellingwoude 

Wanneer: Zaterdag 12 september van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Eventueel willen wij u helpen met het vervoer van de zakken. 

De opbrengst gaat naar een project van Cordaid voor de wederopbouw van 

Beiroet en een drinkwaterproject in Ethiopië 
Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866 

 
 

 
Balkan Zomer Concert 

De Waterlandse Harmonie o.l.v. Thomas Geerts, met de Balkan Brothers - 

Bart de Kater, Wilco Oomkes en Joris van Beek  
Na een maandenlange stop heeft de Harmonie deze zomer doorgespeeld met 

een Balkan project. Daarvoor zijn ook muzikanten van buiten het orkest 
uitgenodigd, waarmee drie ensembles zijn gemaakt: Palinka, Ludi mladi & 

Pozdravi ot voda zemja. 

Balkanmuziek raakt iedereen, het is zowel melancholisch als feestelijk, zowel 
Oosters als Westers, zowel fijn om naar te luisteren als om op te dansen. Als 

muzikant sta je te trappelen om het zelf te spelen, maar daar komt nogal wat 
techniek bij kijken. Onregelmatige maatsoorten, snelle loopjes, veel 

versieringen. Voor dit project hebben wij daarom drie Balkan topmuzikanten 
uitgenodigd die ons de fijne kneepjes konden bijbrengen: de Balkan Brothers. 

Zaterdag 12 september om 15.00 uur geven deze drie ensembles een 

gezamenlijk concert. Bij alle ensembles spelen de Balkan Brothers mee als 
solist: Bart de Kater op klarinet, Wilco Oomkes op accordeon en Joris van 

Beek op viool (en ja, idd ook in het Zwaantje: op 20 september geven de 
Balkan Brothers zelf een concert in de Holynote fietstour). 

Entree € 5,- (gratis voor donateurs!) 

Let op: 
Bij mooi weer is het concert bij Bloemendal, in Ransdorp, aan de 

Bloemendalergouw t/o nummer 9. Bij slecht weer is het in de Stadshoeve in 
Zunderdorp, Zunderdorpergouw 29 

Vooraf reserveren verplicht. I.v.m. Covid-19 is maar een beperkte hoeveelheid 

plaatsen beschikbaar. Reserveer een plek via de mail: 
waterlandseharmonie@live.nl 

De definitieve locatie wordt bekend gemaakt per mail en op Facebook 
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Schellingwoude, leven op de grens van water en land 

In maart 2020 verscheen het langverwachte boek over Schellingwoude, maar 
door de corona-uitbraak kon de feestelijke overhandiging aan burgemeester 

Halsema niet door gaan. Het nieuws ging in het dorp van mond tot mond en 

vrijwilligers van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord fietsten drie keer 
per week door het dorp om de bestellingen te bezorgen. 

Bestellen kan nog steeds en meestal heeft u het boek dan de volgende dag in 
huis. Kijk op www.hcan.nl  

Dagtocht rond Schellingwoude op 18 september. 

Het HCAN organiseert samen met reisbureau Historizon een wandeling rond 
dit mooie dorp. Historizon organiseert reizen, dagtochten en lezingen met 

historische thema’s. Zij nemen de boekingskant op zich, het HCAN verzorgt de 
inhoud. Gidsen zijn Jeannette van der Stelt en Henk Wilkens. Koffie en thee, 

lunch en afscheidsdrankje zijn bij de prijs inbegrepen. 
Informatie en aanmelding via historizon.nl/event/dagwandeling-rond-

schellingwoude-18-september-2020 

De wandeling begint op Zeeburg, voert ons over de brug, met Pampus in het 
verschiet, naar de volkstuincomplexen buiten de ring A10. In het dorp wordt 

geluncht waarna de Zuiderzeesluizen en de woningen van het personeel 
worden bekeken, uiteraard verlucht met boeiende verhalen. Via de 

monumentale Waterlandse Zeedijk met de ‘kostelijke’ huisjes wandelen we 

naar de Schellingwouder Breek. Deze doorbraak uit 1570 is nu een 
aantrekkelijk stadspark, dat door omwonenden wordt omarmd. Op het 

vernieuwde Waterlandplein wordt de wandeldag afgesloten met een drankje. 
 

 
Soos Ransdorp 

De leden van de organisatie van de Soos middagen in Ransdorp hebben 

onlangs, voorafgaand aan het nieuwe seizoen een overleg gehad. 
Normaal gesproken worden dan de mogelijkheden van het programma voor 

het komend seizoen en de daarbij behorende data besproken en vastgelegd. 
Gelet op het nog steeds aanwezige Corona virus achten wij bijeenkomsten 

met voornamelijk ouderen op dit moment nog niet verantwoord en wenselijk. 

Er is dan ook helaas, besloten om de Soos bijeenkomsten tot en met eind 
2020 niet te organiseren. 

Dit houdt dus ook in dat het altijd zeer succesvolle kerstdiner dit jaar niet 
plaats zal vinden. 

Wij hopen dat tegen het einde van 2020 de situatie omtrent het virus zodanig 

is dat wij de tweede helt van het seizoen 2020-2021, dus vanaf januari 2021, 
alsnog doorgang kan vinden. U zult daarvan tijdig in kennis worden gesteld. 

Namens de leden van het organisatiecomité 

http://www.hcan.nl/
https://historizon.nl/event/dagwandeling-rond-schellingwoude-18-september-2020
https://historizon.nl/event/dagwandeling-rond-schellingwoude-18-september-2020
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World Cleanup Day 

Op 19 september is het World Cleanup Day, de grootste wereldwijde 
opruimactie van het jaar! Wil je bij jouw in de buurt ook een opruimactie 

houden? Kijk dan voor meer informatie op www.worldcleanupday.nl 

Bij de gemeente kun je afvalgrijpers en -ringen lenen, Aanvragen kan t/m 13 
september. Uiteraard kun je ook bij de Centrale Dorpenraad terecht als je 

hierbij hulp wilt. 
 

 

 
Holynote Muziekfietstour  

Niets zo leuk als een fietstocht met onderweg fantastische muziek. Holynote 
Concerten (van de concertjes in het Witte Kerkje in Holyslooot) organiseert 

deze fietstour op zondag 20 september. In het programma staan notabene 
twee Ransdorpse muzikanten Luc Ex en Joost Lijbaart. 

Luc Ex speelt als eerste met zijn trio, met zangeres Annelie Koning en 

drummer Tristan Renfrow, in de kerk van stichting Bildung, bij het 
Waterlandplein, om 14.30 uur. 

Daarna op de fiets naar de kerk van Ransdorp waar Joost Lijbaart, in een 
bijzondere samenwerking met saxofoniste Kika Sprangers, speelt om 16.00 

uur. We eindigen vlak buiten Ransdorp, bij de hooischuur van de familie 

Vendrig voor het laatste concert van de altijd opzwepende Balkan Brothers om 
17.15 uur. Met Bart de Kater op klarinet, Wilco Oomkes op accordeon en Joris 

van Beek op viool. 
Aan het eind van deze middag kan je nagenieten van de muziek met een 

heerlijk diner van Boergondineren met uitzicht over de weilanden.  
Kaartjes fietstour € 17,50 /€ 12,50, te koop op www.holynote.nl, of direct op 

www.cangotickets.com/holynote/ (koop gelijk kaartjes voor het tweegangen 

diner voor € 16,50 van Boergondineren) 
Locaties: Kerk Bildung, Volendammerweg 150, 1024JR 

  Kerk Ransdorp 
  Hooischuur Vendrig/Boergondineren Liergouw 78A 

 

 
 

Salon op de Dijk 2020 
Dit jaar de zesde editie van Salon op de Dijk maar, anders dan in de vorige 

edities, dit keer in een besloten kring versie omdat er beperkt ruimte is. 

Dus alleen op uitnodiging. 
Volgend jaar hopen we weer als vanouds op drie locaties muziek en poëzie te 

brengen. De datum is al geprikt: zondag 3 oktober 2021. 

http://www.holynote.nl/
https://www.cangotickets.com/holynote/
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Burendag 2020 

Op 26 september is het Burendag, misschien een leuke gelegenheid om, op 
gepaste afstand natuurlijk, iets met je buren te doen. 

Kijk voor ideeën op www.burendag.nl 

 
 

 
Op blazen in Ransdorp 

Een nieuw boek van Arijan Porsius over de geschiedenis van een fanfarekorps. 

In dit boekje staat de geschiedenis van het Fanfarekorps Wilhelmina. Dit 
muziekgezelschap droeg in de eerste helft van de 20e eeuw voor een 

belangrijk deel bij aan het verenigingsleven in Ransdorp.  
Het gaat om de periode 1906, het jaar van oprichting, tot 1955,toen het 

fanfarekorps overging in De Waterlandse Harmonie Ransdorp-Schellingwoude.  
Aan de hand van oude notulen, knipsels uit regionale kranten, persoonlijke 

mededelingen en eigen ervaring, wist de schrijver van jaar tot jaar 
interessante, grappige, maar ook minder leuke gegevens over dit 
muziekgezelschap te verzamelen. Hij zette ze chronologisch op papier.  

In die periode van vijftig jaar leefden de mensen in het dorp vaak onder niet 
bepaald begerenswaardige omstandigheden. Belangrijke oorzaken waren de 

schrijnende arbeidsomstandigheden (met name in de eerste jaren), de impact 

van WO I op het dagelijks leven, de watersnoodramp van 1916, de Spaanse 
griep van 1918, de crisis van de jaren dertig en de barre leefomstandigheden 

tijdens WO II. Voor de minder bedeelden (en dat waren er veel) was het vaak 
moeilijk de touwtjes aan elkaar te knopen.  
Niettemin zaten er mensen op blazen en beleefden daar plezier aan. Vaak ook 
hun enige vertier. Zij bereidden zich voor op muziekuitvoeringen in het dorp, 

op zomerconcerten in muziektenten, op heuse landelijke concoursen en op 

optredens tijdens speciale festiviteiten (bijv. de Oranjefeesten).  Vóór en na 
de officiële wedstrijden werd er vaak behoorlijk ingenomen(!)  

Het verenigingsleven ging lang niet altijd over rozen. Zo waren er voortdurend 
problemen, bijvoorbeeld met (onwillige) leden, met kastekorten, met de 

aanschaf van muziekinstrumenten en met dirigenten. Tijdens de eerste drie 

jaren van de Tweede Wereldoorlog zat men met een groot dilemma: zich 
aanpassen aan de verordeningen van de Nazi’s of de instrumenten aan de 

wilgen hangen? 
Wie nieuwsgierig is naar het wel en wee van het Fanfarekorps Wilhelmina, 

zou dit boekje moeten lezen. Een interessant inkijkje in het dorpsleven van 

weleer krijgt de lezer daarbij cadeau.  
Het boekje kost € 12,50 en is o.a. verkrijgbaar op het kantoor van de Centrale 

Dorpenraad. 
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NoordRoeit in oprichting 

We zoeken: leden voor de eerste roeivereniging in Amsterdam Noord. 
Ervaring niet vereist, enthousiasme des te meer. We beginnen op diverse 

niveaus: van beginners tot gevorderden. Van jong tot oud.  

Noord en Waterland: een betere combinatie is er niet om te roeien met 
elkaar. Samen de boot in en sportief genieten van het water. Meters maken, 

buiten zijn (het hele jaar) en werken aan je conditie. Lekker gezond bezig. 
Zwanen zien en andere watervogels spotten. 

Roeien is een team sport. Dus je leert nieuwe mensen kennen in Noord.  

Samen roeien, hoe leuk is dat?  
We zoeken ook mensen die mee willen denken en aanpakken bij deze fase 

van oprichting. Van ervaren roeiers tot beginnende enthousiastelingen.  
We roeien dus met de riemen die we hebben.  

Zin om aan te sluiten? 
Mail naar info@noordroeit.nl  

Meer info op www.noordroeit.nl 

 
 

 
Foto-installatie Framed/Unframed 

Afgelopen week, van 2 tot 6 september, was er een foto expositie met 

installatie van fotograaf Marcelle Verberne in de Dorpskerk van Durgerdam. In 
de installatie stond het landschap rondom Durgerdam centraal. Haar werk is 

sterk beïnvloed door de 19de-eeuwse Japanse prentkunst die op zijn beurt 
weer teruggaat op de middeleeuwse Chinese vormtaal. Daardoor kon je de 

bekende landschappen van het Markermeer als het ware met nieuwe ogen 
zien. In de foto-installatie Framed/Unframed maakte ze gebruik van teksten, 

ondermeer van het verhaal van de drie Durgerdammer vissers die in de winter 

van 1848 bij het 'botkloppen' verrast werden door dooi en 14 dagen op een 
ijsschots hebben gedreven. Ook gebruikte ze familieverhalen die op 

Durgerdam betrekking hadden. Zo hadden haar ouders toen ze net getrouwd 
waren in 1958 vanwege de woningnood in een tuinhuisje gewoond bij het 

Kinselmeer, in Het Bosje. Een deel van de getoonde foto's is nog te zien via 

de website van de fotograaf: www.marcelleverberne.com. 
 

 

 

mailto:info@noordroeit.nl
http://www.noordroeit.nl/
http://www.marcelleverberne.com/


 

 

 
 

 

 

Agenda september 2020 

 

 

9 september Start enquête Toekomst LN 
10 september Werkgroep OV 
  
12 september Kledinginzameling Schellingwoude 
12 september Balkan Zomer concert 
  
18 september Dagtocht rond Schellingwoude 
19 september World Cleanup Day 
20 september Holynote Muziekfietstour 
  
26 september Burendag 
23 september Laatste dag enquête Toekomst LN 
  
25 september Bestuurlijk Overleg 
25 september Ophaaldag grof vuil 
 
 
 


