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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 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 tot 15.00 uur 
Telefoon: 020-4904437 
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 1 oktober 2021 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging R. Gils (020-3370816) 
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/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
 
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Langzaamaan 
worden er weer wat activiteiten opgestart en hopelijk volgen er daarna meer. 
Het zou fijn zijn als clubs en verenigingen hun bijeenkomsten weer kunnen 
gaan houden.  
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
1 september  Dorpsraad Zunderdorp 
6 september  Dorpsraad Ransdorp 
7 september  Dagelijks bestuur CDR 
9 september  Overleg Gebiedsteam 
17 september  Bestuurlijk overleg 
18 september  World CleanUp Day 
1 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, één van de goede 
inzendingen ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord'. 
Op 't Zwaantje van juni stond een tekening van de kapel van Durgerdam 
gezien vanuit het weiland achter het dorp, winnaar van het boek is  
Hr A. Honingh uit Durgerdam. 
 
 
Activiteiten- en Informatiegids 
De nieuwe editie van ‘De wegwijzer van Landelijk Noord’ wordt binnenkort 
verspreid. In deze Activiteiten- en Informatiegids staat een overzicht met 
activiteiten en contactgegevens van de vele verenigingen, initiatieven en 
bedrijven van ons gebied. 
Wilt u nog een wijziging doorgeven voor de nieuwe gids of interesse u in het 
plaatsen van een advertentie? Neem dan snel contact op 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 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Vanaf vrijdag 24 september gaan de fietspaden Molenslootpad en 

Weerslootpad weer open. 
• Van het parkeerterrein achter de kerk in Ransdorp is het asfalt vervangen 

door klinkers, tot 8 september vinden de laatste werkzaamheden plaat. 
• Vanaf oktober begint het werk aan het fietspad de Zwarte Gouw, eerst 

van de Liergouw tot het Weerslootpad en dan het stuk tot de 
Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m 
augustus 2022. > Zie ook Digitale bewonersavond. 

• Van 1 t/m 10 september wordt er bermverharding aangebracht langs de 
Zunderdorpergouw. 

• De kerktoren van Zunderdorp wordt gerestaureerd waarbij o.a. het 
voegwerk wordt vernieuwd. De komende tijd wordt het laatste stukje van 
de toren opnieuw gevoegd. 

• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, 
waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn in volle gang. Dit 
geeft regelmatig stremming van het verkeer. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
 
Digitale bewonersavond Zwarte Gouw 
Op 22 september om 19.15 uur is er een digitale 
bewonersavond over de werkzaamheden aan de Zwarte 
Gouw. Aanmelden kan via de QR code of de volgende 
link: https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-
fietspad-zwarte-gouw 
 
 
 
Mokumflex 
Begin juli heeft de wethouder besloten dat Mokumflex voorlopig doorgaat. Dit 
betekent dat Staxi voorlopig nog het openbaar vervoer in Landelijk Noord 
verzorgd. Wel moet het plan hiervoor door de gemeente nog verder 
uitgewerkt worden. 
 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-fietspad-zwarte-gouw
https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-fietspad-zwarte-gouw
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Gescheiden afvalinzameling 
De glas- en papiercontainers die nu in Landelijk Noord staan zijn verouderd en 
moeten vervangen en aangepast worden. Bovendien wil de gemeente de 
mogelijkheid om afval gescheiden weg te gooien verbeteren zodat deze 
grondstoffen en materialen hergebruikt kunnen worden. In september wordt 
er daarom een brief met informatie en een vragenlijst verspreid om de 
wensen van bewoners i.v.m. afvalscheiding te inventariseren, ook wordt er 
gekeken naar de (on)mogelijkheden in ons gebied. Met deze gegevens kan de 
gemeente een plan voor Landelijk Noord opstellen om de huidige containers 
te vervangen en het gescheiden inzamelen van afval te optimaliseren.  
 
 
World CleanUp Day 
Op 18 september is het World CleanUp Day en gaan overal vrijwilligers op 
pad om in hun omgeving zwerfvuil op te ruimen. Ook in Landelijk Noord willen 
we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. 
Net als tijdens de Landelijke Opschoondag in maart wordt er in ieder dorp een 
coördinatiepunt opgezet waar materiaal te leen is. Uiteraard wordt er rekening 
gehouden met de coronamaatregelen. 
Binnenkort is er meer bekend en komt al de informatie op de website van de 
Centrale Dorpenraad te staan, uiteraard worden er ook berichten in de diverse 
DorpsApps geplaatst! U doet toch ook mee!?  
 
 

Informatie & Activiteiten 
 
 
FRCTIE 
De fototentoonstelling Frctie van Dave Bouw is in de maand september te 
zien in het Witte Kerkje van Holysloot. Landschapsfoto’s die gemaakt zijn in 
Waterland en op andere locaties. Bindend element is de wisselwerking tussen 
mens en natuur. Bezichtiging is op afspraak, tel. 06-54348355 of mail 
davebouw@noorderijdijk.nl. 
Op 2 en 3 oktober hangen de foto’s in de Schellingwouderkerk in het kader 
van de Open Atelierroute Amsterdam-Noord. 
 
 
  

mailto:davebouw@noorderijdijk.nl
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Muziekkapellen 2021 
Muziekfestival op zondag 5 september in de Waterlandse Muziekkapellen. 
Met de volgende optredens: 
Ransdorp  13.00-15.00 u Waterlandse Harmonie 
   15.00-17.00 u Fanfare Toeters & Bellen 
Schellingwoude  13.00-15.00 u Harmonie Tuindorp-Oostzaan 
   15.00-17.00 u De Stokers 
Durgerdam  13.00-17.00 u Salsa Salsa wat de klok slaat  
     Salsaband Salero 
     Cerveza Frio 
     Los Flamantes 
De muzikanten blijven op hun plaats en het publiek kan zich verplaatsen van 
tussen de verschillende optredens, bij voorkeur per fiets. 
De ambitie van de Stichting Muziekkapellen is onder het motto ‘blaas de 
muziekkapel nieuw leven in’ deze muziekcultuur in de openbare ruimte onder 
de aandacht te houden in de muziekkiosken in Amsterdam en omgeving.  
Sinds 2011 organiseert de Stichting jaarlijks optredens in de 3 identieke 
muziekpaviljoens in Waterland. 
Rond 1923 zijn er 4 gebouwd door werkloze scheepsbouwers, tevens leden 
van de plaatselijke fanfare. Het materiaal voor dit werkgelegenheidsplan stond 
o.l.v. de Ransdorpse timmerman Cornelis Schreuder en kwam van de 
gemeente Amsterdam, die deze dorpen had geannexeerd. De muziektent in 
Zunderdorp is afgebroken, de andere 3 zijn van de sloophamer gered en zijn 
erkend monument. 
Meer informatie op www.muziekkappellen.nl 
 
 
Koffie inloop ochtend in het Jeugdgebouw te Zunderdorp 
Samen een bakkie doen? Gewoon omdat het weer kan. De vorige ochtenden 
werden meer dan goed bezocht en wij willen heel graag hier mee doorgaan. 
Elke 3e woensdagmorgen van de maand. 
Eerstvolgende keer is op woensdagmorgen 15 september staat vanaf  
10.00 uur tot half twaalf de koffie (of thee) klaar in het Jeugdgebouw. 
Iedereen, jong of oud hartelijk welkom om elkaar te ontmoeten. 
 
 
Open Ateliers Amsterdam Noord 
In het weekend van 2 en 3 oktober 2021, 12-18 uur is er weer veel kunst te 
zien op 80 locaties in Amsterdam Noord waaronder diverse locaties in 
Landelijk Noord. 
Kijk voor actuele informatie op www.openateliersnoord.nl 

http://www.openateliersnoord.nl/
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Holynote Muziekfietstour 2021 
3 concerten – 3 locaties – afsluitend diner 
De fietstour op 12 september belooft een spannende editie te worden met 
bijzonder avontuurlijke muzikanten: 
Start 14.30 uur Bildung Kerk bij het Waterlandplein; Corrie van Binsbergen, 
één van de grande dames van de Nederlandse muziekscene. Zij heeft 
jarenlang met diverse grote formaties grensoverschrijdende projecten 
geïnitieerd. Sinds 2020 is zij gestopt met grote projecten en tournees, maar 
gelukkig wil ze nog wel bij ons optreden. Met een live soloconcert van Van 
Binsbergen duik je, ook als publiek, in het diepe. Alles is open en er kan van 
alles gebeuren. Haar contemplatieve soloalbum Self portrait in pale blue kreeg 
zeer lovende recensies en wordt ook door een breed publiek gewaardeerd. 
16.00 uur Kerk Ransdorp; Perselí, Trio van Fuensanta Mendez (zang & 
contrabas), José Soares (altsaxofoon) en Alistair Payne (trompet). 
Fuensanta Méndez is geboren en getogen in het waterbos van Veracruz 
(Mexico) waar zij omringd werd door traditionele Latijns-Amerikaanse en 
hedendaagse klassieke muziek. In Ransdorp speelt zij met haar trio Perselí dat 
muzikanten uit Mexico, Portugal en Schotland samenbrengt: Fuensanta zingt 
en speelt contrabas, José speelt saxofoon en Alistair speelt trompet. Na 
samen in diverse ensembles te hebben opgetreden, ontdekten ze dat ze 
dezelfde ideeën hebben over wat je met muziek kan vertellen. Muziek met 
heel verschillende invloeden die zich laat vertalen in verhalen die zich 
ongehaast ontwikkelen, als een imitatie van de natuur. 
17.15 uur Boerderij van de familie Vendrig; Mark Alban Lotz (fluiten) en Alan 
Purves (percussie) 
Percussie en verrassende klankobjecten gecombineerd met fluiten en 
elektronica. Lotz/Purves spelen muziek die bruist van de verbeelding en vrij is 
van conventies. In hun concerten balanceren deze ras improvisatoren continu 
op de rand van ontdekking. De volstrekt unieke Schotse drummer en 
percussiespeler Alan Purves bouwt al vanaf zijn vroege jeugd zijn eigen 
instrumenten. Fluitist Mark Alban Lotz is opgegroeid in Thailand, Oeganda en 
in Duitsland. Zijn honger naar muzikale avonturen brengt hem over de hele 
wereld. Lotz wordt zowel geprezen om zijn rusteloze creativiteit als om zijn 
virtuositeit. Samen maken zij muziek die nooit eerder is gehoord. 
Een unieke combinatie van twee modernisten en hun zoektocht naar 
onbekende gebieden. 
18.15 uur Diner van Boergondineren (twee gangen) 
Tickets fietstour kosten € 17,50 het diner € 16,50 
Beide te bestellen bij www.holynote.nl 
(nog steeds houden wij ons aan de Covid-anderhalvemeter-regel, d.w.z. 
beperkt aantal tickets)  

http://www.holynote.nl/
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Salon op de Dijk 
Zondagmiddag 3 oktober van 14.00 tot 16.00 is de zevende editie van Salon 
op de Dijk. Dit jaar in zijn geheel in de Schellingwouderkerk. We hebben een 
mooie en verrassende line up met muziek en poëzie en natuurlijk na afloop de 
Salon-borrel waar u ook de artiesten kunt ontmoeten. Entree is gratis maar bij 
de ingang staat een hoed omdat, anders dan in Zandvoort gebruikelijk, de 
artiesten een vergoeding krijgen en wij nog andere kosten hebben zoals de 
huur van de kerk. Om te voorkomen dat er meer mensen dan toegestaan 
binnenkomen en om te voorkomen dat de acts verstoord worden, staat er een 
‘verkeersregelaar’ bij de deur. Er hangen ook foto’s in de kerk omdat de 
Schellingwouderkerk en daarmee de Salon, dit jaar ook een van de hotspots is 
van de Open Atelierroute Amsterdam-Noord. 
 
 
Soos Ransdorp 
Op dinsdag 5 oktober om 14.00 uur hoopt de Soos Ransdorp zijn seizoen te 
starten met een gezellige Bingo in Dorpshuis ‘De Beke’. Wij hopen veel oude 
bekenden terug te zien en nieuwe belangstellenden te verwerkomen. 
 
 
Wedstrijdzeilen op fietsafstand van Amsterdam! 
De drukte van de stad even achter je laten en het weekend starten in je 
zeilboot. De leden van Watersportvereniging De Doordrijvers doen dit 
wekelijks. Ook deel uitmaken van deze groep? Heb jij enige zeilervaring en 
lijkt het je leuk wat fanatieker te gaan zeilen, kom dan eens kijken bij 
Watersportvereniging De Doordrijvers. De Doordrijvers staat voor: 

 Wedstrijdzeilen voor starters en toppers 
 Laagdrempelig zeilen in de Laserklasse met een klein budget 
 Diverse kleine wedstrijdjes op vrijdagavond en in het weekend 
 Gezelligheid en saamhorigheid 
 Zeilen in de vrije natuur op steenworp afstand van de stad 

Tussen de zeilers bij De Doordrijvers lopen enkele toppers rond die regelmatig 
winnen op nationale en internationale zeilevenementen. Andere zeilers leren 
van hen, in een aantal jaar zie je de starters steeds beter worden en meer 
plezier krijgen in het zeilen. Kom eens langs bij het Kinselmeer in Durgerdam 
op vrijdagavond, kijk een wedstrijd mee of stap direct in de clubboot om een 
wedstrijdje mee te varen! Neem contact met ons op via info@doordrijvers.nl.  
W.S.V. De Doordrijvers 
Uitdammerdijk 14, 1026 CP  Durgerdam 
www.doordrijvers.nl 
 

mailto:info@doordrijvers.nl
http://www.doordrijvers.nl/
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Meditatie in de Dorpskerk Durgerdam 
Chakra’s en christelijke meditatie - Ontwikkeling in Menswording 
In deze serie van acht meditatieochtenden ontdek je de samenhang tussen 
chakra’s en bronnen van christelijke spiritualiteit. Dit kan je op weg helpen in 
je zoektocht om te leven in verbondenheid met jezelf én de ander, vanuit de 
Bron van leven. We maken daarbij gebruik van verschillende chakra- en 
christelijke meditatieve werkvormen.  
Wat kan ik verwachten? 
Er zijn zeven chakra’s met zeven bijbehorende thema’s. Op de achtste (en 
laatste) meditatieochtend komen al deze thema’s samen. Elke bijeenkomst 
behandelen we één van die thema’s aan de hand van een stuk tekst. 
Daarover wisselen we ervaringen en indrukken uit. Daarna oefenen we met 
drie verschillende vormen van meditatie. Er is ruimte voor evaluatie in de 
vorm van bijvoorbeeld een gesprek, tekening of dansexpressie. De 
bijeenkomst eindigen we gezamenlijk met muziek, bewegingsmeditatie of het 
zingen van een lied/mantra. De toegepaste meditaties komen uit beide 
tradities, zoals stilte-, adem-,lichaams- en kleurmeditaties; maar ook beeld-, 
dansante- en bewegings- en labyrintmeditaties. 
Praktisch 
Bij deelname ontvang je de inleiding op de serie, ‘Chakra’s en Meditatie vanuit 
de Christelijke Traditie’. Voor elke bijeenkomst stuur ik je een stukje ter 
voorbereiding op het thema. Na afloop van elke bijeenkomst ontvang je één 
of twee audiobestanden met de geoefende meditatie(s) om zelf thuis verder 
te oefenen. Data en chakra’s met de corresponderende thema’s zijn: 
13 oktober ((Basis)zekerheid); 3 november (Vertrouwen); 24 november 
(Innerlijke kracht); 15 december (Liefde); 12 januari (Geestelijke vrijheid);  
2 februari (Intuïtieve helderheid); 23 februari (Relatie met God/het 
Goddelijke) en 16 maart (Tussen Hemel en Aarde). 
De bijeenkomsten zijn in de Dorpskerk Durgerdam steeds van 10.00 tot 11.45 
uur, vanaf 9.45 uur ontvangst met koffie/thee. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraag voor de kosten voor thee/koffie en verwarming.  
De bijeenkomsten worden begeleid door Rob Boersma. 
Voor wie? 
De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen uit Landelijk Noord 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 en 
www.dorpskerkdurgerdam.nl/meditatie 
 



 

10 
 

Gitaarles 
Als gediplomeerd gitaardocente geef ik al jaren met veel plezier gitaarles aan 
kinderen en volwassenen, van beginner tot gevorderd. Ik geef les in Pop, 
klassiek, blues, fingerpicking, folk en country. 
Mail naar info@gitaarschoolnina.com voor een gratis proefles: het is nooit te 
laat om te beginnen! 
Nina 
 
 
Hatha Yoga in Zunderdorp onder professionele begeleiding. 
De Yogalessen in het Jeugdgebouw van Zunderdorp zijn weer begonnen.  
Voor Gentle Yoga, een iets mildere vorm van Hatha Yoga zijn nog twee 
plekken beschikbaar. Elke maandagavond van 19.30 tot 20.30. 
€ 75,- voor 10 lessen.  
Alle (uiteraard) gevaccineerde deelnemers hebben een vaste plek op 1,5 
meter afstand van elkaar. De lessen omvatten rek- en strekoefeningen, 
lichaamshoudingen, concentratietechnieken, ademhalings- en 
ontspanningsoefeningen. Binnen je eigen grenzen. Het houdt je gezond en 
soepel en is geschikt voor alle leeftijden. Het werkt onder meer gunstig bij 
stress, hyperventilatie, hoofdpijn en slapeloosheid. Maar je doet het ook om 
gewoon lekker met je lichaam bezig te zijn. Het gaat niet om de prestatie, je 
doet het voor jezelf. Als het je wat lijkt kun je een proefles volgen. 
Meer weten? Bel 06-42324752, Siep Smit-Lenstra 
 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is op afspraak te bezoeken. 
Fijn weer even rustig rondneuzen tussen al de leuke spullen, kleine goederen, 
boeken, schoenen en kleding!  
Maak een privé winkelafspraak bij Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
 
 
Koor Schellingwoude 
Heb je plezier in zingen, kom dan bij ons koor. We zingen repertoire van over 
de hele wereld en treden af en toe op. Het koor van ongeveer 25 vrouwen 
repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur, o.l.v. Ricus Smid, in 
het Wijkgebouw van Schellingwoude, Wijkergouw 12, Schellingwoude. 
Email: veradegraaf@icloud.com 
Website: www.koorschellingwoude.nl 
 

mailto:info@gitaarschoolnina.com
mailto:veradegraaf@icloud.com
http://www.koorschellingwoude.nl/
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Spelers gezocht! 
Houd je van een uitdaging? Zoek je een leuke hobby? Heb je zin in iets 
bijzonders? Wil je uitgedaagd worden? Houd je van gezelligheid?  
Toneelvereniging Ransdorp zoekt spelers, leeftijd minimaal 16 jaar.  
Dat is hartstikke tof want we kennen geen functie eisen! We vragen alleen 
inzet en aanwezigheid op onze oefenavonden om uiteindelijk een toneelstuk 
op te kunnen voeren. Join the club! 
Twijfel niet, reageer! 
Namens het bestuur van de toneelvereniging: 
Lynda Koopman, secretaris TV Ransdorp 
Mail naar lr.koopman@quicknet.nl of bel 06-22043480 
 
 
Sportieve begeleiding gezocht 
Vanwege de verhuizing van onze "gymjuf" is een enthousiaste, sportieve 
groep dames uit Landelijk Noord (45+) op zoek naar iemand die ons tegen 
vergoeding wil begeleiden. Lijkt dit je leuk? Bel Marga: 06-29520796 
 
 
Buurtgezin gezocht 
Voor een gezin uit Waterland zoekt Buurtgezinnen een gezin dat 1x per twee 
weken op zaterdag hun dochtertje van 4 jaar kan opvangen zodat zij dan met 
één of meer kinderen kan spelen. 
Meer informatie: https://www.centraledorpenraad.nl/buurtgezin-gezocht 
 
 
Gezocht: woonruimte voor net en rustig persoon met jr pupje 
Ik heb een Pabo en kunstacademie diploma en werk graag met paarden en 
buiten. Ik ben met elke veilige, goede 20 plus m2 woonruimte blij per najaar 
en liefst vast. Ik hoop op uw reactie op 06-20340220. 
Met vriendelijke groet, M. Posthuma. Manon, pup Fay en paard Sam. 
 
 
 

mailto:lr.koopman@quicknet.nl


 

 

 
 
 

 
Agenda september 2021 

 
 

1 september Dorpsraad Zunderdorp 
5 september Muziekkapellen 
6 september Dorpsraad Ransdorp 
7 september Dagelijks bestuur CDR 
9 september Overleg Gebiedsteam 

  
12 september Holynote muziekfietstour 2021 
15 september Koffie inloop Zunderdorp 
17 september Bestuurlijk Overleg 
18 september World CleanUp Day 
22 september Bewonersavond Zwarte Gouw 
25 september Inzameling Grofvuil 

  
1 oktober Kopij ’t Zwaantje 
2 oktober Open Ateliers Amsterdam Noord 
3 oktober Salon op de Dijk 
3 oktober Open Ateliers Amsterdam Noord 
5 oktober Soos Ransdorp, Bingo 

 
 


