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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 
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 t/m vrijdag 30 september 2022 
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/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
 
De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en hopelijk 
heeft iedereen kunnen genieten van een fijne zomer! Het weer heeft in ieder 
geval goed meegewerkt. Veel clubs en verenigingen beginnen ook weer met 
hun bijeenkomsten en ook de Centrale Dorpenraad gaat weer verder met zijn 
activiteiten, er is weer genoeg te doen! 
In deze editie voor het eerst een nieuwe rubriek waarin mensen hun verhaal 
doen, veel leesplezier. 
 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale 
Dorpenraad gehouden. 
12 september  Werkgroep RES 
15 september  Kennismaking Dorpsraad Driemond 
17 september  Kennismaking gemeenteraad 
30 september  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
5 oktober  Bestuurlijk overleg 
 
 
 
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 zomer-editie stond een tekening van de kerk van 
Zunderdorp met het Achtergouwtje op de voorgrond. 
Winnaar van het boek is de familie van Sundert uit Julianadorp. 
 
 
 
Schoonmaker/ster gezocht 
De Centrale Dorpenraad zoekt iemand die, tegen een vrijwilligersvergoeding, 
tweewekelijks een paar uur het kantoor in Ransdorp kan schoonmaken, 
vergoeding en tijden in overleg. 
Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met Marianne. 
Bel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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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. 

• 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 start in mei 2022 en is naar verwachting in juli 2023 klaar. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
Baggeren Dieën 
Begin september starten de voorbereidingen voor het baggerwerk in het 
Ransdorper- en Holysloter Die. Er wordt begonnen met het inrichten van een 
tijdelijk baggerdepot aan de Poppendammergouw. Daarna wordt gestart met 
het baggeren van de knelpunten in de Ransdorper Die en vervolgens de 
Holysloter Die (van westelijke- naar oostelijke richting). 
Indien het mogelijk is het baggervolume in één keer in het depot te bergen, 
dan is het baggerwerk eind 2022 afgerond. Als dit niet lukt dan zal het 
baggerwerk pas rond maart 2023 klaar zijn. Na het baggeren zal het slib in 
het depot worden ontwaterd en gerijpt (het baggerslib wordt grond) waarna 
de kades worden ontmanteld (gevlakt) en het perceel in oude staat wordt 
hersteld. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt verwacht dat dit 
voor eind 2023 is gerealiseerd. 
Meer informatie op: www.centraledorpenraad.nl/baggerwerkzaamheden-
ransdorper-en-holysloter-die 
 
 
Kennismaking gemeenteraad 
Op zaterdag 17 september organiseert de Centrale Dorpenraad voor 
gemeenteraadsleden een kennismaking met Landelijk Noord. Tijdens een 
fietstocht door het gebied worden de onderwerpen die belangrijk zijn 
besproken zoals wegen en verkeer, dijkversterking en het agrarische gebied. 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Nieuwe website Civic Amsterdam 
Welzijnsorganisatie Civic Amsterdam is met haar sociaal werk breed actief in 
Amsterdam. Om bewoners in Amsterdam Noord, -Oost en -Zuidoost goed te 
informeren over het werk en het brede aanbod aan hulp en activiteiten, 
lanceert zij haar nieuwe website: www.civicamsterdam.nl 
Naast algemene informatie over de organisatie, vindt de bezoeker op basis 
van het gekozen stadsdeel het complete en actuele aanbod aan 
dienstverlening, activiteiten, cursussen, vrijwilligerswerk, (buurt)initiatieven, 
nieuws en achtergronden. De nieuwe website staat daarmee voor een 
gepersonaliseerde ervaring en een zo hoog mogelijk gebruiksgemak. 
 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Update RES/Windmolens 
Op 31 augustus en 5 september j.l. zijn er informatiebijeenkomsten 
georganiseerd in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. Eén bijeenkomst over de 
procedures en tijdlijnen vanuit de gemeente en één bijenkomst met de vraag 
om input over de inhoudelijke aspecten.  
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. planMER. Het is nog mogelijk om vóór 1 oktober uw 
input te geven, mail dit -liefst mét argumentatie/documentatie- naar: 
info@centraledorpenraad.nl . 
De presentaties en de inhoud van het huidige concept NRD staat op de 
website. Meer informatie op: 
www.centraledorpenraad.nl/informatiebijeenkomst-windmolens 
 
 
World CleanUp Day 
Zaterdag 17 september is het weer World CleanUp Day! 
Help jij ook weer mee om het zwerfvuil in jouw dorp en omgeving op te 
ruimen? In al de dorpen wordt de opruimactie vanaf een centrale plek 
gecoördineerd. Hier zijn materialen aanwezig zoals afvalgrijpers en -ringen, 
vuilniszakken en handschoenen. 
Meer informatie volgt op de website en via de diverse DorpsApps! 
Samen maken we Landelijk Noord weer een stukje schoner … 
 

http://www.civicamsterdam.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Informatie & Activiteiten 

 
Startzondag Kerk van Zunderdorp 
Op zondag 11 september a.s. is de startzondag in de Kerk van Zunderdorp. 
Samen met iedereen vieren we dan weer dat de activiteiten van de Kerk van 
Zunderdorp weer gaan starten. Activiteiten voor jong en oud en waarbij 
iedereen welkom is. Tijdens de startzondag komt het AMC koor speciaal 
zingen in de kerk en na de dienst op het kerkplein. We gaan heerlijk eten in 
de Pastorietuin en samen gaan we bij mooi weer fietsen. 
De kerkdienst begint om 10:00 uur. Welkom! 
 
 
 
Vrouwen van Nu afd. Schellingwoude 
Op dinsdag 13 september van 14 tot 16.00 uur geeft Dhr. Walter Lodewijk 
en presentatie over ‘Tv-shows waar je voor thuisbleef’. 
Locatie: Jeugdgebouw Zunderdorp, Achterlaan 3 Zunderdorp 
De eerste TV-uitzending op Nederland 1 dateert uit 1951, Nederland 2 volgt in 
1964. Met plezier denken we terug aan die jaren en de programma’s die er 
toen op Tv kwamen. Je bleef ervoor thuis als Mies Bouwman ‘Aan de lopende 
band’ presenteerde. En zo zijn er nog diverse artiesten te noemen die je thuis 
aan de buis deed kluisteren. ‘Wedden dat’, ‘de Sterrenshow’, ‘Babbelonië’, 
‘Ook dat nog’, ‘Ted de Braak’, ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ enz. zijn hier slechts 
voorbeelden van. 
Ook niet leden zijn welkom, toegang € 5,- 
 
 
 
Afscheidsborrel voor Fred Komin 
In het voorjaar van 2020 heeft Fred Komin (initiatiefnemer en oud-voorzitter 
Stichting Dorpshuis Ransdorp) na 46 jaar de voorzittershamer van Dorpshuis 
De Beke officieel overgedragen aan Mark Schadé. We hebben daar destijds 
geen afscheidsfeestje voor kunnen geven. Maar nu is het zover! 
Op zaterdag 17 september van 15 tot 17 uur is in De Beke een gezellige 
borrel voor Fred georganiseerd. Iedereen die zin heeft om samen te proosten 
op Fred’s indrukwekkende staat van dienst is meer dan welkom. 
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Kindertheater Onwijz in Zunderdorp 
Op zondag 18 september a.s. komt kindertheater Onwijz naar de kerk van 
Zunderdorp. De zondagmorgendienst staat geheel in het teken van een 
speciale theatervoorstelling voor alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en alle 
andere mensen uit de dorpen. Zorg dat je dit niet mist en nodig hiervoor 
gerust andere kinderen uit. De voorstelling start om 10:00 uur. 
Leuk als je komt! 
 
 
Komma, concert van Saartje Van Camp 
Op zondag 18 september om 15.00 uur organiseert Holynote een concert in 
het Witte Kerkje Holysloot. Saartje Van Camp (zang, cello en toetsen) speelt 
haar nieuwe soloprogramma “Komma”, een muzikale vertelling over de tijd, 
over verhalen die nooit stoppen.  
Elk verhaal is altijd al begonnen en iedere punt is een komma. In “Komma” 
worden oude melodieën verbonden met eigen werk, nieuwe teksten en 
muziek. Saartje zingt, speelt cello en toetsen, maakt ritmes en loops en 
verbindt haar stem met akoestische en elektronische klanken. 
Kaartjes € 15,- zie www.holynote.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? Je bent van harte welkom! De eerstvolgende koffie-inloop is op 
woensdag 21 september van 10:00-11:30 uur in het Jeugdgebouw, 
Achterlaan 3 in Zunderdorp. Kom je ook? 
Iedereen is welkom! 
 
 
Kunst in de Kerk 
Expositie Witte Kerkje Holysloot september en oktober 2022 
Van zaterdag 24 september tot en met zondag 16 oktober exposeert 
grafisch kunstenaar Martijn Weesing in het kerkje van Holysloot. 
Martijn maakt etsen, houtsneden en ander grafisch werk, vooral van vogels en 
landschappen. De afdrukken bewerkt hij soms met roet, aarde, epoxy en 
ander materiaal.  
Op zaterdagen en zondagen staat de deur van de kerk tussen 13.00 en 17.00 
uur voor je open. De opening is op zondag 25 september vanaf 14.00 uur. 
Heel graag tot ziens in Holysloot. 
Witte kerkje: Dorpsstraat 30, 1028 BE, Holysloot 

http://www.holynote.nl/
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Jaarlijkse Zomerborrel Ransdorp 
Op zondag 25 september, vanaf 15:00 uur, is er weer een zomerse 
buurtborrel voor alle buren van alle leeftijden in Ransdorp!  
Kom gezellig langs bij de oude Brandweerkazerne (Dorpsweg 33), praat bij 
met oude bekenden en maak kennis met nieuwe gezichten. 
Tot ziens! Het Borrelcomité 
 
 
Waterlandse Harmonie speelt Willem Breuker 
Op zondag 25 september om 15.00 uur speelt de Waterlandse Harmonie op 
het Waterlandplein, toegang gratis. 
Willem Breuker was het enfant terrible van de Nederlandse muziek. Die 
geuzennaam had hij te danken aan zijn volstrekt eigenzinnige en unieke 
ideeën over muziek. Hij wordt gezien als de peetvader van de 
geïmproviseerde muziek in Nederland. Maar zijn liefde was groot voor alle 
soorten muziek: jazz, klassiek, avant-garde, smartlappen, opera, theater en 
filmmuziek. 
Meer dan 50 jaar was Breuker actief: Hij componeerde, arrangeerde en 
organiseerde hij was bestuurder en had een eigen platenmaatschappij. 
Breuker schreef meer dan 500 composities, voor zijn eigen Kollektief, maar 
ook voor symfonieorkesten, voor cabaretier Freek de Jonge, voor de opera, 
voor film en theater. En ook voor Harmonieorkest! 
De Waterlandse Harmonie speelt een aantal stukken die voor dit concert 
speciaal voor ons orkest zijn bewerkt, samen met onze special guests: Onno 
Govaerts op drums, Ada Rave op tenorsax, Kees van Schijndel op bas, 
Bernard Hunnekink en Andy Bruce (ovb) op trombone. 
 
 
Zeilmakerij Durgerdam / Beschermhoezen op maat voor buiten 
De herfst komt er weer aan, dus tijd om uw buitenspullen goed te 
beschermen tegen de regen. Ik maak kwalitatief hoogwaardige 
beschermhoezen op maat voor tuinmeubilair, buitenkeukens of andere 
buitenspullen. Tevens reparatie van dekzeilen en buiskappen (naden, ritsen, 
raampjes, etc.). Ook voor nieuwe huiken, console- of stuurwielhoezen kunt u 
bij mij terecht: Custom Made Covers  
Lucette Bruinsma  
Durgerdammerdijk 52 
info@custommadecovers.nl 
M. 06 41 55 73 43 
(Op afspraak, dus graag even bellen of mailen van tevoren).  
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KlankKleurFestival 2022 
Op vrijdag 30 september, zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 vindt de 
5e editie plaats van het KlankKleurFestival in de prachtige Dorpskerk in 
Durgerdam. U bent van harte welkom op ons feest van klassieke kamermuziek 
(klank) in interactie met beeldende kunst (kleur). Dit keer laten we ons 
inspireren door het thema Miroir & Masker. De spiegel en het masker, het zijn 
twee uitersten die je aan het denken zetten. We spiegelen onszelf aan ‘de 
ander’, en komen daarbij onszelf tegen. Wat laat je zien, wat verberg je? 
Tonen we ons ware gezicht wel, of laten we dit maar zelden zien? 
Er is een expositie met maskers van een tiental kunstenaars te zien, en er zijn 
allerlei concerten met klassieke muziek te horen met ook visuele elementen, 
door de kunstenaars gemaakt. Op vrijdag hebben we hedendaagse muziek, 
op zaterdag worden de Zeven Laatste Woorden van Haydn ten gehore 
gebracht. Op zondag een heel bijzonder gemengd programma, en tot slot 
kunt u dansen op het gemaskerd bal, met jazzmuziek van The Rumblers. Laat 
u verrassen en kom een kijkje nemen! Ga voor informatie en tickets naar: 
klankkleurfestival.nl (werkt momenteel alleen zonder www) 
 
 
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 1 oktober. 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. 
 
 
Concertaankondiging Amsemble 
Het kamerkoor Amsemble o.l.v. Benjamin Bakker geeft op 1 oktober een 
concert in de Buiksloterkerk van Amsterdam Noord. Op het programma staat 
een de Missa Rigensis (2003) van de Letse componist Ugis Prauliņš.  
De a capella mis is fascinerend: onverholen imitatie van renaissance polyfonie, 
indrukwekkende klankclusters en ritmische virtuositeit maken dit tot een van 
de boeiendste hedendaagse miszettingen. De mis wordt gecombineerd met 
het minimalistische Triodion van Arvo Pärt. (duur 45 min) 
Zaterdag 1 oktober, aanvang 20:15 uur 
Buiksloterkerk, Amsterdam Noord 
Kaartverkoop via www.amsemble.nl 

https://klankkleurfestival.nl/
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Kliederkerk in Zunderdorp 
Op zondag 2 oktober start weer de 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 28 september a.s. aan bij Anne-marie, 
info@kerkzunderdorp.nl. Leuk om je dan te zien! 
 
 
Heb je een coachvraag en zin om na te zomeren tussen de paarden?  
Aanbieding: coaching met paarden bij Annemerries in Zunderdorp. 
Anderhalf tot twee uur incl. intake van € 150,- voor € 75,-. 
Zie: facebook Annemerries of www.annemerries.nl  
Contact:info@annemerries.nl 
 
 
Salon op de Dijk 
Zondagmiddag 2 oktober om twee uur begint de achtste editie van ‘Salon op 
de Dijk’ in de Schellingwouderkerk. 
Hannah van Binsbergen, onder poëziekenners bekend als VSB-poëzieprijs 
winnaar, opent de achtste editie van ‘Salon op de Dijk’. Zij droeg ook voor 
tijdens een van de eerste edities. Het wordt als vanouds een middag poëzie 
en muziek met voor velen nog onbekende dichters en muzikanten. 
De Salon begint om twee uur in de Schellingwouderkerk, inloop vanaf half 
twee. Daarna gaat het publiek in twee groepen naar het voormalige 
postkantoor en één van de eind negentiende eeuwse woningen die van 
oorsprong bij de Oranje-sluizen hoorden om weer bij elkaar te komen in de 
kerk voor de slotacts. Daarna is de Salon-borrel om na te praten met de 
artiesten en aanwezigen. 
Entree is gratis. Om de kosten te dekken vragen wij u om een donatie. 
Graag tot ziens op zondagmiddag 2 oktober! 
 
 
Bingo Soos Ransdorp 
De Soos in Ransdorp gaat dit seizoen van start met een bingo middag op 
dinsdag 4 oktober van 14-16 uur. 
Met veel genoegen heten de vrijwilligers van de Soos u van harte welkom! 
Wij hopen veel oude bekenden terug te zien en nieuwe belangstellende te 
verwelkomen! De Soos vindt plaats in Dorpshuis De Beke , Dorpsweg 29 in 
Ransdorp. Kosten Bingomiddag € 4,00 inclusief koffie/thee, koek. 

mailto:info@kerkzunderdorp.nl
http://www.annemerries.nl/
mailto:info@annemerries.nl
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Vaar mee met de Bolivar! 
Voor een paar uur of een heerlijke dag uit op het water  
Je verjaardag of huwelijksjubileum vieren 
Vergaderingen, zakelijke meetings en bedrijfsuitjes 
Of schuif aan bij een van onze themavaarten.  
We hebben een mooi schip, een directievaartuig uit 
1928, een varend monument. Leuke vaarroutes en 
heerlijk eten. Mail ons vrijblijvend met een verzoek 
of raadpleeg de website. We varen met maximaal 
12 gasten. Verschillende opstapplaatsen. 
Welkom aan boord! 
Tel of whatsapp: 06-510 590 90 
E-mail:   info@schuitje-varen.nl 
FB en Insta:  @schuitjevaren020 
 
 
Ontspanning yoga en stoel yoga in Ransdorp 
Heb je behoefte aan rust, verbinding en verdieping kom dan eens meedoen 
met onze yoga lessen in Dorpshuis de Beke. 
Stoel yoga donderdag 17:00 - 18:15 uur 
De stoel yoga is vooral geschikt voor mensen die de 60 zijn gepasseerd. We 
beginnen de les met een meditatie opgevolgd met yoga houdingen op de 
stoel. Balans, lenigheid, kracht en vooral dicht bij jezelf blijven dat is ons doel. 
Yoga is verbinden. Met jezelf en elkaar. 
Ontspanning yoga donderdag 18:30-19:45 uur 
De ontspanning (Yin) Yoga is geschikt voor iedereen. We zitten en liggen op 
onze mat. Deze vorm van yoga is uitermate geschikt om stress los te laten. 
Heb je blessures een burn-out of slaap problemen ook dan zijn deze lessen 
een uitkomst. We ontspannen en verdiepen. Bij deze vorm van Yoga houd je 
de houdingen langer aan waardoor we een diepe stretch in onze spieren 
bewerkstelligen. Door te stretchen in rust en zachtheid wordt je leniger en 
ontspan je tegelijkertijd. 
Ook eens meedoen? 
Kom gerust langs voor een gratis proefles op donderdag, liever een privé les, 
dat kan ook. 
Matten, dekens, stoelen, bolsters, riemen en gezelligheid zijn aanwezig. 
Kosten: losse les € 12,50 
Reeks van 10 lessen € 100,- 
Heb je vragen twijfel niet en bel, app of mail me even. 
Meer info over mij of de yoga retreats die ik organiseer: www.bodysattva.nl 
of 06-17094330 

mailto:info@schuitje-varen.nl
http://www.bodysattva.nl/
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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 
 
 
 
Muziekles bij de Waterlandse Harmonie 
Na een zinderende zomer tijd voor nieuwe plannen. Wat dacht je van 
muziekles? Bij de Waterlandse Harmonie krijg je privéles van fantastische 
docenten op klarinet, trompet of saxofoon. 
Thomas Geerts geeft al jarenlang trompetles op de dinsdagmiddag. Hij is ook 
de dirigent van de Harmonie, noemt zijn lessen ‘serieus leuk’ en is geliefd bij 
jong en oud. Zelf speelt Thomas zowel in een band, Zorita, als met het 
klassieke Amsterdam Brass Quintet. 
Jara van Dam is klarinetdocente bij de Waterlandse Harmonie. Cum laude 
afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam geeft zij veelzijdige 
lessen met onder andere klassiek, klezmer, jazz en pop op 
donderdagmiddag/avond. 
Ook onze jonge saxofoon docent Ovidi Marti is een topper. Hij gooit hoge 
ogen met zijn Dianto Reed Quintet en is een super sympathieke en een 
allround saxofonist. Ovidi geeft les op maandagmiddag/avond. 
Alle lessen spelen in op de interesses en kwaliteiten van elke individuele 
leerling, jong of oud, om zo het speelplezier en het talent van iedereen te 
laten bloeien. Je kan een instrument lenen van de vereniging en (leren) 
samenspelen in de orkesten van de Harmonie. Ook voor gevorderde blazers 
en slagwerkers een uitdaging. 
Probeer het uit! Samen muziek maken is het leukste wat er bestaat!! 
(Bij interesse is het ook mogelijk om lessen op andere instrumenten te 
organiseren voor blazers of slagwerk) 
Mail voor lessen of informatie naar waterlandseharmonie@live.nl 
 
 
 

mailto:kije@kijfit.nl
http://www.kijfit.nl/
mailto:waterlandseharmonie@live.nl
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Leer pianospelen met mij! 
Pianoles aan huis/of op locatie. 
Ik zal me even voorstellen: Ik heet Rosamaria en ben afgestudeerd als 
uitvoerend musicus (klassiek) piano aan het conservatorium van Amsterdam 
en ik geef pianoles aan huis. 
Piano leren spelen hoort leuk te zijn en niet stoffig of saai. Ik leg daar dan ook 
de nadruk op tijdens mijn lessen. Dit bereik ik o.a. door jou vrijwel meteen 
muziek te laten spelen, die jouw hart sneller doet kloppen. Meteen samen te 
spelen met je (het gevoel van in een band spelen) Ook kan ik jou leren om 
jezelf (zingend) te begeleiden. Neem een proefles en ontdek mijn bijzondere 
benadering van pianolessen. 
- Lessen op maat van de leerling en niet (altijd) klakkeloos uit een boekje 
- Lessen aan beginners t/m gevorderden in de stijlen klassiek/pop 
Bel mij voor een proefles! Rosamaria: 06-47206177' 
 
 
Zangles aangeboden in Zunderdorp 
Dirigent en zanger Benjamin Bakker geeft zangles in Zunderdorp aan 
beginnende en gevorderde zangers. De lessen vinden overdag plaats en je 
wordt begeleid op de piano. Wil je werken aan liedinterpretatie of aan je 
techniek? Boek een proefles via info@benjaminbakker.nl  
 
 
Werkruimte te huur 
Werkruimte te huur in Schellingwoude, Noorder IJdijk 107. Ons tuinhuis 
(begane grond en zolder, totaal 40 m2) is deels te huur als werkplek. 
Rustige plek, wifi, goede isolatie en verwarming. Met badkamer (WC, douche) 
en kookgelegenheid/koelkast. Overnachten niet mogelijk. 
Voor info: Anrik Engelhard, tel. 06-45 22 15 22, a.engelhard@freedom.nl 
 
 
Toekenning Buurtbudget 
Voor de zomer kon iedere bewoner van 12 jaar en ouder stemmen op de 
plannen die zijn ingediend voor het Buurtbudget Noord-Oost. Vanuit Landelijk 
Noord waren er drie plannen ingediend die aan de stemming meededen. 
Het plan ‘Schaduw in de wei voor dieren’ kreeg voldoende stemmen om te 
worden uitgevoerd. 
Meer informatie op: www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget-noord-oost 
 
 
  

mailto:a.engelhard@freedom.nl


 

14 
 

 
Mensen en hun verhaal … 

 
TJA … 
Bea woont al 20 jaar in Waterland in een losstaand huisje, met uitzicht op een 
weiland en de oprukkende flats in Amsterdam Noord. Aan de eetkamertafel 
vertelt ze over haar jeugd in Amsterdam-West op het Mercatorplein. Het plein 
dat in 1922 door Berlage werd ontworpen, een monument in de 
architectuurgeschiedenis. 
 
‘Het enige dat ik me herinner van de scheiding van mijn ouders was dat ik blij 
was van de ruzies af te zijn. Gelukkig hield mijn moeder van aanpakken, ze 
bleef met vier kinderen achter. De alimentatie was laag, dus ging ze aan de 
slag in de horeca, overal waar ze maar in kon springen. Ze wilde een goed 
leven, met roomboter en mooie kleding. Maar toen ik op mijn twaalfde van 
mijn vader schoenen met kleine hakjes had gekregen, moest ik die 
onmiddellijk terugbrengen. Hakjes sleten en repareren was duur. 
Haar carrière als zelfstandig ondernemer begon toen wij het huis uitgingen en 
ze in een café hoorde dat er gastenkamers gezocht werden voor toeristen. Zij 
had twee kamers over. En van het ene moment op het andere besloot ze daar 
helemaal voor te gaan. Zonodig verhuurde ze ook haar eigen slaapkamer en 
sliep ze zelf op een matras in de kamer. Als ‘runner’ ronselde ze iedere dag 
klanten op het Centraal Station. Ze was niet de enige. ‘Looking for a room?’ 
hoorde je overal. Toen ik er een keer bij was, wees ze naar een paar mannen 
en zei: ‘Dat zijn Russen.’  
‘Russen?’ vroeg ik. Zo noemden de runners de politie in burger. 
In haar gebroken Engels legde ze potentiële klanten uit hoe ze bij haar 
konden komen. ‘You take tram 13. Look out for de pickpockets. Two steps 
(twee trappen) with the suitcase.’ Ze volgde Engelse les maar het bleef een 
mengelmoesje, zoals: ’I do effe a little bleek in the toilet.’ 
De kamers waren keurig, met gebruik van douche. Maar niet langer dan vijf 
minuten, dan klopte ze op de deur. Het ontbijt was tot in de puntjes verzorgd 
en voor het servies ging ze eenmaal per jaar met de boot naar Londen om 
Wedgewood te kopen. Haar enige uitje, reizen hoefde voor haar niet echt: ‘De 
bomen zijn overal groen en de koffie is nergens zo lekker als thuis’. En haar 
koffie wás lekker. In de bekende Amerikaanse reisgids Europe on 5 dollars a 
day werd haar koffie als de beste van Amsterdam aangeprezen. 
Als een klant zich misdroeg, dreigde ze met: ‘My son in law is a famous boxer, 
his name is Rudi Lubbers and I call him. He lives there.’ Ze wees dan een 
willekeurig huis aan waar hij niet woonde. 
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Haar werk was haar leven en ze was gehaaid. Ze verdiende ook goed aan de 
commissies op kaartjes voor de rondvaart en andere toeristische trips.  
In 1993, op haar 76e, moest ze stoppen omdat de huizen gerenoveerd 
werden. Ze verhuisde naar een kleiner appartement. Het werd stil om haar 
heen. 
In 1995 werd de bank beroofd waar zij een kluis had. Toen bleek dat die van 
haar ook verdwenen was, was dat een enorme shock. De volgende dag zat ze 
dood aan de keukentafel. De verzekering van de bank heeft ons kinderen later 
een schadevergoeding uitgekeerd.’ 
Siepkje Lenstra 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Agenda september 2022 

 

 
11 september Startzondag kerk Zunderdorp 
12 september Werkgroep RES 
13 september Vr. van Nu, presentatie TV shows 
17 september World CleanUp Day 
17 september Kennismaking gemeenteraad 
17 september Afscheidsborrel Fred Komin 
18 september Kindertheater Onwijz 
18 september Holynote concert, Komma 
21 september Koffie inloop Zunderdorp 
24 september Expositie Witte Kerkje Holysloot 
25 september Buurtborrel Ransdorp 
25 september Concert Waterlandse Harmonie 
30 september Kopij ’t Zwaantje 
30 september KlankKleurFestival Durgerdam 

  
1 oktober Kringloop Holysloot open 
1 oktober Concert Amsemble 
2 oktober Kliederkerk Zunderdorp 
2 oktober Salon op de Dijk 
4 oktober Soos Ransdorp, Bingo 
5 oktober Bestuurlijk overleg 

 
 


