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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Het jaar 2012 is weer voorbij gevlogen en de laatste maand van het jaar is weer 
begonnen, zoals u in dit 't Zwaantje kunt lezen worden er weer veel kerstactiviteiten 
georganiseerd ! 
Vanwege de kerstvakantie is het kantoor van de CDR gesloten vanaf vrijdag 21 
december tot donderdag 3 januari. 
 

De Centrale Dorpenraad wenst u fijne feestdagen en een goed 2013 ! 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
6 december  Werkgroep CLN 
12 december  Werkgroep ROL 
14 december  Bestuurlijk Overleg 
18 december  Vergadering Dagelijks Bestuur 
11 januari  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het kantoor 
van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 

Inbrekers in Landelijk Noord 
Het lijkt erop dat het inbrekers gilde Landelijk Noord het afgelopen jaar regelmatig 
heeft bezocht. Wij willen u dan ook vragen om goed op te letten en 
onregelmatigheden te melden bij de politie. Het is belangrijk om verdachte zaken en 
personen snel te melden, in spoedeisende situaties (inbraak, vernieling, diefstal, 
verdachte personen) kan dat via 112, bij vagere zaken via tel: 0900-8844. 
De wijkagenten voor Landelijk Noord zijn Simon Gelens en Mariska Ploeger, zij zijn 
ook bereikbaar via het 0900-nr. 
In dit 't Zwaantje ontvangt u extra informatie van de politie. 



 3 

Uitbreiding veehouderijbedrijf Veldhuisen 
Toelichting Frank van Beek- Projectmanager- Stadsdeel Amsterdam-Noord: 
 
Uitbreiding, klaar voor de toekomst 
Veehouderij Veldhuisen wil op het bestaande erf aan de Durgerdammergouw zijn 
bedrijf toekomstbestendig maken o.a. door vergroting van het onderkomen voor de 
varkens (tot 1999 varkens) en de bouw van een koeienstal. Met deze uitbreiding en 
de nodige aanpassingen kan het bedrijf weer vele jaren voort en zal het ook voor de 
zoon/opvolger van de heer Veldhuisen mogelijk zijn een goede boterham te 
verdienen en bij te dragen aan het behoud van Waterland als kwetsbaar 
natuur/cultuurgebied. 
 
Verbetering milieu 
De uitbreiding maakt het mogelijk om dusdanige investeringen te doen in b.v. het 
luchtwassysteem van het varkensonderkomen dat de belasting door ammoniak, geur 
en fijnstof voor de omgeving flink afneemt (ook vergeleken met de bestaande 
situatie). 
De overslag van plantaardige vetten die nu nog op het bedrijf plaatsvindt, kan dan 
ook worden afgestoten, zodat het aantal verkeersbewegingen beduidend minder 
wordt. 
 
Grondruil 
Realisering van de plannen maakt het voor Veldhuisen ook mogelijk mee te werken 
aan een door Stivas georganiseerde grondruil in het oostelijk deel van Waterland. 
Hierdoor ontstaan betere verkavelingen van percelen, waardoor boerenbedrijven 
beter worden ontsloten en er minder hoeft te worden omgereden. Daarnaast kan 
een agrarisch bedrijf uit de dorpskern van Durgerdam verplaatst worden naar een 
goede plek in het open land en kan de gehele IJdoornpolder door 
Natuurmonumenten als natuurgebied worden ingericht en beheerd. Tenslotte wordt 
het mogelijk een nieuw natuurpad over verschillende landerijen aan te leggen. 
 
Bijzondere toetsingscriteria 
Voor het stadsdeel is een criterium voor medewerking aan een plan als dit dat 
realisering bijdraagt aan een verbetering van het dierenwelzijn. Op basis van 
onderzoek door het Landbouw Economisch Instituut kan deze vraag positief worden 
beantwoord. 
Een andere belangrijke zaak betreft mogelijke gezondheidsrisico’s voor de omgeving 
die door een grotere capaciteit van de varkensschuur zouden kunnen ontstaan.  
Hoewel in Brabant en Gelderland (bij veel grotere bedrijven) al veel luchtwassers in 
gebruik zijn van het type dat hier werd voorgesteld (een biologische luchtwasser), 
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had de GGD Amsterdam enige twijfel bij de theoretische mogelijkheid van 
legionellabesmetting. Dit heeft ertoe geleid dat in opdracht van Veldhuisen door een 
fabrikant een aanpassing aan de standaard-luchtwasser is bedacht die elk risico zou 
moeten uitsluiten.  
 
Zorgvuldige toetsing 
Omdat het hier een voor Amsterdam betrekkelijk onbekende bedrijfstak en een voor 
Waterland belangrijk bedrijf betreft, heeft er veel overleg over de plannen 
plaatsgevonden. De grote zorg van de Centrale Dorpenraad voor met name de 
gezondheidsaspecten, de vakinhoudelijke inbreng van de GGD en de Milieudienst en 
de positieve instelling van Veldhuisen (“we nemen geen enkel risico”), hebben geleid 
tot een zorgvuldige toetsing en vervolgens tot aanpassing van de plannen. 
 
Afhandeling 
Zodra de Milieudienst en de GGD de aangepaste luchtwasser hebben goedgekeurd, 
kunnen de bouwplannen verder worden afgehandeld. 
Frank van Beek- Projectmanager- Stadsdeel Amsterdam Noord 
 
Toelichting CDR: 
De CDR heeft een adviserende rol in bovenstaande aanvraag en wordt in deze 
hoedanigheid betrokken in overleggen tussen Veehouderijbedrijf Veldhuisen, SDAN 
en adviserende organisaties waaronder de GGD. Overleggen vinden in open sfeer 
plaats. Belangrijke aandachtspunten van de CDR zijn eventuele risico’s voor de 
volksgezondheid, stankoverlast, verbeteringen op het gebied van ruimtelijke 
ordening, milieu en de agrarische bedrijfsvoering. De GGD participeert en adviseert 
in deze overleggen op basis van haar deskundigenrol op het gebied van 
volksgezondheid.  
 
De CDR wil graag weten in hoeverre er bij de bewoners van Landelijk Noord 
belangstelling is voor een voorlichtingsavond. Bewoners worden gevraagd deze 
interesse te melden bij de Centrale Dorpenraad. 
Dit kan per e-mail info@centraledorpenraad.nl, telefonisch 020 490 44 37 of door 
even binnen te lopen op Dorpsweg 35 en een berichtje achter te laten bij Marianne. 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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30 oktober 2012 – Milieudefensie en de Stichting Mijn CO2 Spoor hebben op de 
Schellingwouderdijk een meetpunt fijnstof in gebruik genomen. Bij een landelijke 
actie wordt gemeten hoe verontreinigd de lucht is. Milieudefensie brengt met 
burgers luchtvervuiling in kaart, om zo gerichte maatregelen voor schonere lucht te 
bedingen. Minder fijnstof en als bijkomend voordeel ook minder CO2 uitstoot. 
 
“Er wordt maar op weinig plekken echt gemeten hoe verontreinigd de lucht is en dat 
zijn niet vaak niet eens de plekken die voor mensen van belang zijn,” aldus Kees 
Meekel van Mijn CO2 Spoor. Wij willen daarom op deze locatie gaan meten om te 
weten te komen hoe vies de lucht is die de mensen inademen die híer wonen, 
sporten of fietsen.  
Het lijkt een schone dijk, waar een frisse wind waait, maar er komen dagelijks toch 
erg veel auto’s over de dijk en ook rijden er flink wat vrachtauto’s. De dijk ligt 
bovendien op een steenworp afstand van de A10.  
 
Meetmethode 
Er wordt een jaar lang gemeten om een goed beeld te krijgen hoe vervuild de 
locaties zijn. Het meten gebeurt met Palmesbuisjes, die ook door overheidsdiensten 
als het RIVM en de GGD worden gebruikt om de luchtkwaliteit in beeld te brengen. 
Met deze buisjes wordt stikstofdioxide gemeten, een giftige stof die makkelijker te 
meten is dan andere vormen van luchtverontreiniging zoals fijnstof. Stikstofdioxide is 
de belangrijkste indicator voor andere vormen van luchtverontreiniging en dit is dan 
ook de stof waar in het luchtkwaliteitsbeleid naar wordt gekeken. In de atmosfeer 
wordt stikstofdioxide ook omgezet in ozon en secundair fijnstof. 
 
Maatregelen 
Milieudefensie en Mijn CO2 Spoor willen samen met burgers het probleem van 
ongezonde lucht in kaart brengen om zo bij gemeenten te kunnen aandringen op 
gerichte maatregelen. Denk hierbij aan milieuzones voor vervuilend vrachtverkeer, 
het stimuleren van gebruik van fiets en openbaar vervoer en een maximum snelheid 
van 80 km. op de gehele ringweg A10. Door deze maatregelen daalt bovendien ook 
de CO2 uitstoot! 
Meer informatie: Kees Meekel 06 54 63 73 79 en Anrik Engelhard 
http://www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit 
http://www.mijnco2spoor.nl 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

De Breek, Volendammerweg 51b 
tel.:   020-7510610 

 
Zelfredzaamheid 

 
 Bezuinigen moeten we allemaal, want we komen uit een periode, dat bij het 
geld uitgeven iedereen dacht: “dat moet toch kunnen”. Nu weten we dat het niet 
kon. Vooral bij overheden was er niemand die met boerenverstand de hand op de 
knip hield, het geld kon niet op. Zo ontstond er een rage om riante 
kantoorgebouwen, scholen, stadhuizen en zo meer neer te zetten. Met als gevolg, 
dat we nu die als maar lege kantoren moeten zien om te bouwen tot woontorens of 
hotels enz., of misschien zelfs te slopen! 
 Op ons eigen kleinschalige niveau speelde eigenlijk hetzelfde af. Hier was 
vooral de AWBZ de gulle geldgever die onze gemakzucht voedde. Zo ontstond de 
rollatorrage, wel erg veel scootmobiels en een heel netwerk van voorzieningen. Nu 
zijn ons de schellen van de ogen gevallen en moet de AWBZ worden getemd en 
teruggesnoeid, tot een aanvaardbare omvang. Dat zal niet meevallen want mensen 
zijn zelden bereid eenmaal gekregen verworvenheden  weer prijs te geven. Het was 
toch allemaal noodzaak! 
 Wat we hierbij vergeten, is dat we door het schenken van faciliteiten, de 
ontvanger tevens de voldoening wordt ontnomen het een en ander op eigen kracht 
te volbrengen. Vooral als dit volbrengen geschiedt ondanks handicap en/of hoge 
leeftijd, waardoor  zelfredzaamheid  wordt verworven. 

Zelf heb ik hierin de de nodige ervaring opgedaan. Nadat ik in het buitenland 
een beroerte opliep waardoor ik halfzijdig geheel was verlamd, knokte ik net zo lang 
tot ik weer iets kon lopen en een trap beklimmen, zodat ik met een lijnvlucht weer 
naar huis kon. Thuis gekomen verwees men mij naar het revalidatiecentrum 
Heliomare. Hier verbaasde ik specialisten hoeveel ik zelf al had uitgevogeld, geleerd 
en verworven. Hierdoor werd ik in recordtijd weer ontslagen. Kortom, met enige 
inventiviteit, veel doorzetten, een sportief lijf, wat wijdere hemden en jassen, 
schoeisel zonder veters en enige hulp van experts, overwon ik deze handicap 
grotendeels. Maar nu ik inmiddels 84 ben, blijkt enige nieuwe corrigerende hulp van 
een physiotherapeut wel prettig te zijn.. 
 Tot slot: Aanzienlijke besparing op de AWBZ is goed haalbaar, maar zal veel 
tijd en moeite kosten. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een nieuw hulpvak 
´zelfredzaamheidstraining'. Dit zal bijv. via dagbestedingscentra toepassing kunnen 
vinden. Dit alles betekent jaren werk voordat het besparing oplevert. 
Ernst Holtrop,  dec. 2012 
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Kerstmarkt in Holysloot 
Op zaterdag 8 december houden wij weer een gezellige kerstmarkt in Holysloot. U 
kunt bij ons terecht voor een grote diversiteit aan kerstartikelen, van kerstkransen 
en kerststukjes tot sieraden, patchwork, kaarten en allerlei andere leuke cadeautjes, 
kortom: voor elk wat wils! 
Het is dus zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen in het Wijkgebouw 
op zaterdag 8 december van 11.00 tot 15.30 uur  
Tot dan! 
Voor inlichtingen: Nel John: 020-4904612 
   Minouc Henderson-Janzen: 020-4910220 

 
Vrijwilligerswerk? Natuurlijk! 

Natuurwerkgroep ‘Kinselmeerzicht’ organiseert in samenwerking met 
StaatsBosBeheer een Natuurwerkdag op zondag 9 december 2012 
Programma: 
9.00 uur: Verzamelen in de kantine van vereniging Kinselmeerzicht, 
  Uitdammerdijk 18 Amsterdam. Wij zorgen voor koffie/thee 
9.30 uur: Vertrek naar de werkplek en we zullen daar tot ca. 14.00 doorwerken. 
14.00 uur: Afsluiting in de kantine van Kinselmeerzicht met soep met brood! 
Kledingadvies: 
De plekken waar we werken zijn vaak drassig, denk dus aan waterdichte laarzen! 
 
Informatie en/of aanmelden?: 
Arja Broere tel. 020-6244195 of 06-16438004 
email: arja.b@planet.nl 

 
De Durgerdammer Muziekmiddag komt terug! 

Op zondagmiddag 7 april 2013 om 13.30 in de dorskerk van Durgerdam is het zo ver.  
Iedereen die het leuk vindt om ( weer) eens voor publiek muziek te maken krijgt nu 
de kans. Neem contact op met: 
Rita Hendriks ritahendriks@hetnet.nl of Nina Muntinga ninamuntinga@gmail.com 

 
Kerstmarkt in Schellingwoude 

Op zaterdag 15 december a.s. is wederom de 2jaarlijkse Kerstmarkt in de Stal van de 
Boerderij van Ton en Marie Zwolsman aan de Wijkergouw 3 te Schellingwoude van 
11 tot 16 uur. 
Kerststukjes, Brocante en Curiosa.Koffie en Thee en zelfgebakken Koek. 
Zeer de moeite waard!!  

 
 

mailto:arja.b@planet.nl
mailto:ritahendriks@hetnet.nl
mailto:ninamuntinga@gmail.com
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Kinderkerstfeest 
We vieren dit jaar het kinderkerstfeest níet in de kerk van Ransdorp en ook níet in de 
kerk van Holysloot. Maar er is wél een kinderkerstfeest, op vrijdag 14 december. We 
vieren het dit jaar in Zunderdorp, op de Zorgboerderij 'Ons Verlangen'. De kinderen 
worden met lichtjes door de boerderij en langs het Kerstverhaal geleid. Het verhaal 
speelt zich af in een stal, waar de koeien, kalfjes, schapen en konijnen zijn. We 
zoeken naar het Kerstkind. In dit ’t Zwaantje kun je meer lezen over hoe het 
kerstfeest daar gevierd zal worden. Wij zullen er als groep op vrijdagmiddag naar toe 
gaan om daar ons kerstfeest te vieren. De kinderen en hun ouders/begeleiders zijn 
om 16.30 uur welkom op de zorgboerderij. Een mooi initiatief en dichtbij. De 
kinderen krijgen nog een uitnodiging.  

 
Levend Kerstverhaal in Zunderdorp 

Tijdens de Kerstmarkt op 14, 15 en 16 december van 16:30 uur tot 20:30 uur wordt 
op Biologische Zorgboerderij “Ons Verlangen” te Zunderdorp, het Kerstverhaal 
verteld en uitgebeeld. De bezoekers worden per groep met lichtjes door de boerderij 
en langs het Kerstverhaal geleid. 
Op de Zorgboerderij wordt het Levende Kerstverhaal gespeeld en verteld in de stal, 
waar de koeien, kalfjes, schapen en konijnen zijn. We nemen u en de kinderen mee 
op reis, langs de dieren. We volgen de Ster, op zoek naar het Kerstkind. 
Voor de kinderen is er een knutselhoek ingericht, hier kunnen zij voor € 2,- een eigen 
lichtje maken, een biologisch broodje bakken en krijgen zij iets te drinken met een 
kerstkransje. 
Kinderen kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene deelnemen. 
Deelname is voor eigen risico! 
Naast het verhaal voor de kinderen is er ook een hapje en een drankje verkrijgbaar. 
Op de Kerstmarkt staan prachtige kerstcreaties, kerststukjes, vogelhuisjes, 
voederplaatsjes, boeken, boerderij speelgoed, een knutselhoek voor de kinderen en 
nog veel meer… 
De avond van vrijdag, 14 december, is het Kerstverhaal speciaal voor groepen. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk. Bel met tel. 06 330 120 72 of mail naar 
kerstmarkt.zunderdorp@gmail.com. 
Zaterdag- en zondagavond kunt u gewoon de kerstmarkt op wandelen. 
Het verhaal begint om 17:00, 18:00 en 19:00 uur, maar er is tussendoor ook genoeg 
te zien en te doen.  
Adres: Broekergouw 5, 1027 AH  Zunderdorp (De parkeergelegenheid is beperkt) 
Reserveringen en informatie via 
tel. 06 330 120 72 of E-mail kerstmarkt.zunderdorp@gmail.com 
Meer info: 
www.Facebook.com/OnsVerlangen of www.zorgboerderijamsterdam.com 

mailto:kerstmarkt.zunderdorp@gmail.com
mailto:kerstmarkt.zunderdorp@gmail.com
http://www.facebook.com/OnsVerlangen
http://www.zorgboerderijamsterdam.com/
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Vrouwen van Nu 
Winteravond op 13 december 2012, aanvang 19.30 uur, toegang alleen voor leden. 

 
Wereldkerst 

Op zondag 16 december vind een optreden in kerstsfeer plaats. 
Er wordt opgetreden door het Koor van Schellingwoude o.l.v. dirigent Ricus Smit in 
samenwerking met Les Fleurs du Nord. 
Zij brengen muziek uit verschillende werelddelen. 
Caroline van Amerongen –zang, Peter Arends accordeon, Roelf ter Veld –cello, Simon 
Kok –gitaar. 
Aanvang 15.00 uur in de Schellingwouderkerk. 
Entree kaarten inclusief consumptiebon a € 4,- kunt u reserveren bij Mary Takken 
op tel 020-4904477 of aan de zaal. 
 

Kerstnachtdienst 
In de kerk van Ransdorp is er de kerstnachtdienst op maandagavond 24 december, 
de dienst begint om 21.30 uur. De Waterlandse Harmonie o.l.v. Thomas Geerts zal 
de samenzang begeleiden en enkele muziekstukken ten gehore brengen. 
We zingen bekende kerstliederen, horen van de geboorte van Jezus. We luisteren 
naar een kerstverhaal over een engel die zijn opdracht vergat en kijken ondertussen 
naar bijpassende foto’s door enkele jongeren gemaakt. 
De voorganger in de dienst is ds. Carolina Koops-Verdoes.  De toegang voor de dienst 
is vrij. Tijdens de dienst is er een collecte voor Kinderen in de knel. Iedereen is van 
harte uitgenodigd. 

 
Toneelvereniging Ransdorp 

Op 8 en 9 februari en 15 en 16 februari 2013 speelt Toneelvereninging Ransdorp de 
klucht: 'Pension Schier', een klucht in drie bedrijven geschreven door Johan 
E.G.Ruiter. 
De klucht speelt zich af op Schiermonnikoog in een oud pensionnetje, waarvan de 
eigenaar is overleden. De diverse personen komen langs voor een vakantie of 
hebben ze toch andere bedoelingen? 
Als de nieuwe eigenaar zich meld ontstaan er doldwaze verwikkelingen, waar 
natuurlijk de liefde ook een rol mee speelt! 
Wilt u weten hoe dit allemaal afloopt kom dan kijken in Dorpshuis 'De Beke' in 
Ransdorp. 
Kaarten kosten € 5,- en zijn te bestellen bij de fam. Westerneng 
telefoon 020-4904264. 
De zaal is open om 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur. 
Uiteraard is er ook weer een prachtige tombola met mooie prijzen. 
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Start nieuwe cursus voor tekenen en schilderen 
Vanaf januari start de cursus “De Mens” van 10 lessen waar in eerste instantie aan 
de hand van een model (5 lessen) geleerd wordt om te tekenen en schilderen naar 
model. Bij modeltekenen / schilderen is er extra aandacht voor verhoudingen, 
waarneming, opbouw in kleur met diverse technieken, lijnvoering en een 
persoonlijke vertaling in materiaalgebruik en in deze cursus de speciale 
eigenschappen en mogelijkheden van acrylverf. In de lessen zonder model wordt er 
gewerkt aan een eigen vertaling van de mensfiguur, doorgaand of gebruikmakend 
van gemaakte tekeningen of foto's. Je krijgt een lijstje met zelf mee te brengen 
materiaal en anders is het in het atelier tegen kostprijs te krijgen. 
Maandagavond van 7.45 tot 10.00 uur 
Data: 7, 14, 21, 28 januari, 4, 11, 25 februari en 4, 11, 18 maart. 
Prijs: 10 lessen: € 185,-; modelkosten: € 30,- (min. 5 deelnemers, max. 6) 
 
Workshops in januari 2013 
Prijs: € 35,- 
13.00 uur welkom inloop en uitleg 
13.30 uur start workshop  
16.30 uur afronden 
Zondag 6 januari - workshop model 
Eerst wordt er ingetekend en naar niveau is er aandacht voor de waarneming en de 
verhoudingen. Dan leer je de eerste opzet, onderschildering, middenschildering en 
de toplaag en een korte kleurbeschouwing. Er kan gewerkt worden naar eigen 
niveau, de maximale groepsgrootte is 6 cursisten.  
Deze workshop heeft een meerprijs van € 15,- voor kosten van het model en het 
materiaal dat is inbegrepen. (doek en verf) 
Zondag 13 januari – workshop kleur 
Wil jij leren hoe je met drie kleuren alles kunt mengen? 
In deze workshop leer je hoe je vanuit de drie basiskleuren en een zwart en wit alle 
andere kleuren van de kleurencirkel kunt schilderen en daarna kun je iedere 
gewenste kleur mengen die je voor ogen hebt doordat je meer grip krijgt op je eigen 
palet. 
Zondag 20 januari- workshop stilleven 
Stilleven schilderen kan heel veelzijdig zijn. Stilleven schilderen is een goede 
waarnemingsoefening. Goed leren kijken is een van de voornaamste dingen die je 
doet wanneer je schildert, door te schilderen naar waarneming ontwikkel je ook een 
eigen beeldtaal. Je komt tot nieuwe vormen die je van te voren niet had kunnen 
bedenken maar alleen krijgt als je naar waarneming werkt. In deze workshop ligt het 
accent op hand-oog coördinatie. Hoe breng je datgene wat je ziet over op papier? Je 
werkt aan een eigen compositie en aan het observeren van licht en kleur. 
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Zondag 27 januari – kunstclub 
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (Elke laatste zondag van de maand) 
Van 13.30 tot 15.30 uur, € 12,50 incl. materiaal (broertje of zusje € 10,-) 
In de kunstclub wordt getekend en geschilderd en worden er basisprincipes van de 
teken en schilderkunst geleerd met veel individuele vrijheid. 
Wie is de docent? 
De cursus wordt gegeven door Mariette Renssen, Beeldend kunstenaar en zij 
studeerde aan de A.K.I te Enschede. Zij ontving voor haar werk diverse stipendia, 
nominaties en werkbeurzen en was winnaar van de Prix de Rome voor tekenen. In 
haar werk blijft ze dicht bij de waarneming en voegt daar haar eigen beleving aan 
toe. Naast haar beeldende activiteiten geeft ze sinds haar afstuderen met veel 
plezier les in tekenen en schilderen aan kinderen en volwassen amateurs. 
Atelier Schellingwoude is een ruim zolderatelier met veel licht, met plaats voor 7 
personen en heeft een fantastisch uitzicht op het Buiten IJ en de Oranjesluizen, de 
dijk en boten en groen aan de andere kant. 
Meer informatie op: www.atelierschellingwoude.nl 
Adres: Schellingwouderdijk 331, 1023 NK. tel 06-58885241 
 

Mindfulness Meditatie Training 
Altijd al willen beginnen met mediteren? Woensdag 9 januari start er weer een 
Mindfulness Meditatie training. 
Alles met bewuste aandacht doen is de essentie van Mindfulness. 
De Mindfulness meditatie training brengt je meer concentratie en focus en leert je 
om in het moment te leven. Mindfulnes leert je om te gaan met gedachten en 
gevoelens, met compassie voor jezelf en anderen. 
8 woensdagavonden van 20.00 –22.00 uur 
€195- incl. werkboek en 22 mp3 meditaties. 
Voor meer informatie kijk op www.lichtcentrumschellingwoude.nl of bel 
Jacqueline de Vries 06-27058125 

 
Boek ‘Winter in Waterland’ 

Voor de liefhebbers van Waterland, Winter en Schaatsen is er een nieuw boek van 
Aafke Steenhuis uit met als titel ‘Winter in Waterland’. 
Het boek is een lang prozagedicht met veel gekleurde tekeningen en zwart-wit-
krijttekeningen over een schaatstocht langs de Waterlandse dorpen Ransdorp, 
Holysloot en Zunderdorp. 
Het gaat over Waterlandse landschappen, geschiedenis, herinneringen en over leven 
en de liefde. Nieuwsgierig ? 
Het boek is voor € 19,50 te koop bij Wil Sartorius 
Durgerdammerdijk 63, 020-4904556 of via het historischcentrum@xs4all.nl 

http://www.lichtcentrumschellingwoude.nl/
mailto:historischcentrum@xs4all.nl
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Agenda vanaf december 
 
  

6 dec Vergadering Werkgroep CLN 
8 dec Kerstmarkt Holysloot 
9 dec Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
12 dec Creatief op Papier, Ransdorp 
12 dec Vergadering Werkgroep ROL 
13 dec Winteravond Vrouwen van Nu, Schellingwoude 
14 dec Bestuurlijk Overleg, CDR 
14 dec Kinderkerstfeest 
15 dec Kerstmarkt Schellingwoude 
16 dec Wereldkerst, Schellingwoude 
14-15-16 dec Levend Kerstverhaal in Zunderdorp 
18 dec Dagelijks Bestuur, CDR 
18 dec 50+ Soos Holysloot, Kerstlunch 
19 dec Creatief op Papier, Ransdorp 
19 dec 55+ Soos Zunderdorp, Kerstviering 
20 dec 50+ Soos Ransdorp, Kerstdiner 
24 dec Kerstnachtdienst Holysloot 
2013  
8 jan 50+ Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 
8 jan Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
9 jan Creatief op Papier, Ransdorp 
  

Colofon 

Kopij januari digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 11 januari 

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

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
  

Oplage 975 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich het 
recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De eindverantwoordelijkheid 
berust bij het dagelijks bestuur van de CDR. 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/

