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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Aan het begin van dit nieuwe jaar is de CDR volop bezig met het nieuwe 
Ontwerpbestemmingsplan welke vlak voor de kerstvakantie is opgeleverd en nog tot 
29 januari ter inzage ligt. De CDR organiseert 2 extra mogelijkheden om het 
Bestemmingsplan in de avonduren in te zien, meer hierover leest u in dit 't Zwaantje. 
Verder wil ik uw speciale aandacht vragen voor het Winterwandelconcert dat op 3 
februari in Holysloot wordt georganiseerd. De Werkgroep Cultuur LN is druk bezig 
met de voorbereidingen hiervoor en hoopt u te verwelkomen ! 
 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
16 januari  Inzage BP, Dorpshuis Holysloot 
21 januari  Inzage BP, Kantoor CDR Ransdorp 
22 januari  Vergadering Werkgroep ROL 
1 februari  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. 
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Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Noord 

Al lange tijd wordt er door het Stadsdeel-Noord gewerkt aan een nieuw 
bestemmingsplan voor Landelijk Noord. In juni 2010 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Daarna is besloten om eerst een 
Beleidsvisie voor het gebied te maken, deze is op 19 september 2012 vastgesteld. 
Door de Beleidsvisie verandert de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan welke in 
juni 2010 ter inzage heeft gelegen op veel punten, daarom wordt nu een nieuw 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 
 
Sinds 19 december en tot en met dinsdag 29 januari 2013 ligt het nieuwe 
bestemmingsplan ter inzage op de volgende locaties: 

• De balie Vergunningen van Stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000. 
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en 
donderdag van 13.00 tot 19.00 uur. 

• Kantoor Centrale Dorpenraad Landelijk Noord, Dorpsweg 35 Ransdorp. 
Geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. 
Om teleurstelling te voorkomen kunt u het beste even bellen of er iemand 
aanwezig is, tel: 020-4904437. 

Zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de deelraad 
van Stadsdeel Noord. 
 
De Centrale Dorpenraad wil de bewoners van Landelijk Noord graag een extra 
mogelijkheid bieden om het nieuwe bestemmingsplan voor Landelijk Noord in te 
zien, dit is mogelijk op: 
 
Woensdag 16 januari 
Dorpshuis Holysloot, Dorpsstraat 40 Holysloot 
van 19.00 tot 21.00 uur 
 
Maandag 21 januari 
Kantoor CDR, Dorpsweg 35 Ransdorp 
van 19.00 tot 21.00 uur 
 
Bij beide avonden is een medewerker van het Stadsdeel aanwezig om eventuele 
vragen te beantwoorden. 
Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website van de Centrale 
Dorpenraad www.centraledorpenraad.nl 
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Budget Kunst&Cultuur 

De CDR heeft vele jaren bij het Stadsdeel subsidie aangevraagd voor een speciaal 
Kunst & Cultuur budget voor Landelijk Noord. De subsidie was bedoeld voor 
kleinschalige creatieve en culturele activiteit in Landelijk Noord. Na een oproep 
hiervoor konden geïnteresseerden een aanvraag indienen bij de CDR en deze 
dienden dan, na beoordeling, een verzamelaanvraag in bij het Stadsdeel. 
Helaas heeft het Stadsdeel besloten dat de aanvragen vanaf 2013 alleen nog maar 
rechtstreeks door de belanghebbenden aangevraagd mogen worden, hierdoor 
vervalt de tussenkomst van de CDR en kunnen wij geen invloed meer uitoefenen op 
de aanvragen en toekenning. 
De CDR betreurd dit besluit maar begrijpt dat de regels voor subsidieaanvragen 
aangescherpt moeten worden. 
Als u nog vragen heeft over de wijziging dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de CDR / Marianne Vrolijk tel: 020-4904 437 of 
info@centraledorpenraad.nl 
Uiteraard kunt u nog altijd bij de CDR terecht als u hulp wilt bij het aanvragen van 
subsidie voor uw club, vereniging of initiatief. 
 

Nieuwjaarsborrel Ransdorp 
De Dorpsraad Ransdorp nodigt alle Ransdorpers van harte op donderdag 17 januari 
uit voor de Nieuwjaarsborrel 2013. U bent vanaf 20:00 uur welkom in de kerk van 
Ransdorp voor een hapje en een drankje. 
Vorig jaar bespraken we tijdens de nieuwjaarsborrel de ontwikkelingen rond de kerk. 
In deze zelfde kerk praten wij u graag bij over de onderwerpen die het afgelopen jaar 
in de Dorpsraad Ransdorp zijn besproken. Tijdens de avond is er voldoende ruimte 
voor vragen en uitwisseling van ideeen. Natuurlijk horen we ook graag welke 
onderwerpen u bezighouden. 
Alle Ransdorpers zijn van harte uitgenodigd, we zien u graag op donderdag de 17de! 
 
 

Wijkgids Landelijk Noord 
Zoals altijd aan het begin van het jaar starten de voorbereidingen voor de nieuwe 
Wijkgids Landelijk Noord editie 2013-2014. Wordt uw bedrijf, club of vereniging in de 
Wijkgids vermeld dan kunt u eventuele wijzigingen of nieuwe gegevens doorgeven 
aan het secretariaat van de CDR. Uiteraard kunt u nieuwe aanmeldingen doen. 
Behalve gegevens van de dorpsraden en verenigingen staan ook bedrijven welke in 
Landelijk Noord gevestigd zijn (kosteloos) in de gids. Ook deze informatie kunt u 
doorgeven aan het secretariaat. 
e-mail: info@centraledorpenraad.nl of tel: 020-4904 437 
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Schaatsen in Landelijk Noord 

Bij het uitkomen van dit 't Zwaantje is het heerlijk vriezend weer. Op dit moment is 
het nog onduidelijk of dit zal resulteren in een mooie ijsvloer in Landelijk Noord. 
Mocht het zo zijn dat er voldoende ijs in de sloten en meren ligt om te schaatsen dan 
is er -net als vorig jaar- weer een grote drukte te verwachten met schaatsers. 
Om verkeersproblemen te voorkomen kan het zijn dat het Stadsdeel een speciaal 
verkeerscirculatieplan in werking stelt, dit houdt in: 

• Verboden te parkeren aan weerskanten van de Liergouw 
• Eenrichtingverkeer op de Liergouw van 9.00 tot 16.00 uur, alleen verkeer 

vanaf Ransdorp heeft toegang ! 
• Parkeerverbod Nieuwe Gouw, aan 1 kant 
• Parkeerverbod gedeelte Bloemendalergouw, aan 1 kant 
• Parkeerverbod Buikslotermeerdijk, aan 1 kant 
• Parkeerverbod Zunderdorpergouw, aan 1 kant. 

Deze maatregelen worden genomen om een vrije doorgang voor hulpdiensten te 
garanderen !! Vorig jaar heeft er een ambulance door de drukte klem gestaan op de 
Liergouw en dit soort situaties moeten voorkomen worden. 
 
Mocht het zover komen dat het verkeerscirculatieplan in werking wordt gesteld 
willen wij u vragen om deze te op te volgen ook al moet u dan een stukje omrijden. 
Bezoekers van Landelijk Noord die willen schaatsen worden geadviseerd om hun 
auto op het parkeerterrein van Only Friends of aan het einde van de 
Volendammerweg te parkeren. Wilt u wel ergens aan een Gouw parkeren houdt u 
uw dan aan de regels en veroorzaak geen hinder voor overig verkeer ! 
Mogelijk regelen de ijsverenigingen extra parkeergelegenheid door het openstellen 
van weilanden. 
 
Als het verkeerscirculatieplan in werking treedt dan kunt u meer informatie hierover 
terugvinden op de website van het Stadsdeel en de CDR. 
 
Uiteraard betekend het plaatsen van borden geen garantie dat het ijs overal 
betrouwbaar is ! 
Let goed op wat u doet en ga niet alleen het ijs op ! 
Op b.v. www.schaatsen.nl staat informatie over veiligheidsregels voor natuurijs. 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
Afhankelijk 

 Al mijn lezers wens ik een gelukkig en vooral gezond 2013 toe. Let er wel op, 
dit komende jaar gaat nog sneller voorbij dan het vorige, de tijd gaat voor ons steeds 
sneller. Dat lijkt zo doordat wij al maar trager worden. Als ik vroeger door de stad 
liep, ergerde ik me altijd aan de traagheid van al die voor me slenterende shoppende 
mensen. Nu kan ik dit slentertempo bij lange na niet meer bijhouden, ook niet als ik 
dit geforceerd probeer. Wat een ergernis moet ik nu wel zijn voor al die rappe 
jongelui! 
 Hoe is het vorige jaar zo snel voorbijgevlogen en verlopen, dus hoe vergaat 
het me? Ik weiger dit met het obligate “goed” of ”uitstekend” te beantwoorden. 
Trouwe lezers weten dit wel en doorzien zo’n kreet. Liever een eerlijk antwoord 
zoals: “Oud zijn valt niet mee” of zelfs uitdagend “niet zo best”. Ik moet ouderdom 
optellen bij al eerder opgelopene handicaps. Dan krijg je alras een somber beeld. 
Jammer om u teleur te stellen. Ik weet wel, u leest liefst positieve optimistische 
verhaaltjes. 
 Wat me het meest dwars zit, is de achteruitgang van mijn zenuewstelsel. Dat 
begon met het geheugen, zoals namen en niet alledaagse begripsaanduidingen. Voor 
de namen heb ik al jaren een agenda vol met spiekjes. Inmiddels blijk ik ook 
slechtziend te worden door degeneratie van het netvlies. Hierdoor kan ik mijn 
spiekjes alleen nog maar onder heel fel licht lezen. Daarvoor heb ik een mini 
zaklantaarntje met drie felle ledlampjes. Prima maar dit idee vereist twee bruikbare 
handen en die heb ik ook al niet.Dus nieuwe truuks verzinnen en instuderen. Met de 
ogen is ook het gehoor aan het verslechteren. Het bij een receptie of feestje het 
juiste gesprek uit het totale geroezemoes selecteren lukt al maar slechter. En zo 
modder je maar door met al maar meer beperkingen. Gelukkig biedt de technologie 
van tegenwoordig steeds meer hulpmiddelen om deze beperkingen te compenseren. 
Zo gebruik ik ook ledlampjes op mijn voorhoofd voor lezen en lopen in het donker. 
 Zo ben ik, eigenlijk een jaar eerder al, mijn onafhankelijkheid kwijt geraakt. 
Echt afhankelijk zijn van bejaardenzorg en mijn echtgenote Marijke, valt me niet 
mee. De kwaliteit van het leven wordt vooral bepaald door je mobiliteit. De taxi 
faciliteiten die me worden geboden via “aanvullend openbaar vervoer” in en rondom 
de stad en via Valys door de rest van het land tegen het openbaar vervoer tarief, zijn 
zonder meer geweldig. 
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Marijke durft mij niet meer alleen te laten, als zij enige dagen weggaat. Voor 
het geval ik val, met kleren in de knoop raak of vergeet te gaan eten of naar bed te 
gaan. Dan komt via Stichting Handen in Huis hulp om haar te vervangen. 
 Tenslotte, als je met een kruk rondloopt en een volle baard hebt, is het 
opvallend met hoeveel zorg en liefde je als bejaarde wordt omgeven tijdens de 
Kerstdagen. We leven in een bevoorrecht land en een schitterende stad. Alle musea 
zijn dit jaar weer op sterkte en we hebben een prachtige nieuwe centrale 
bibliotheek. Met verwonding beleef ik het voorrecht om hier te wonen. 
 
Ernst    1 - 2013 

 
Mindfulness & Crafting 

Een ZIN!-dag in het teken van volledige aandacht. We gaan op onderzoek uit, aan de 
hand van een kindertekening. Van jezelf, van je (klein)kind. Een tekening die gewoon 
ontstaat, niet gehinderd door allerlei belemmerende overtuigingen. En juist daarom 
zo puur en prachtig is. Met mindfulness gaan we deze schoonheid ervaren, met 
naald en draad geven we het vorm op een kussensloop. Een steuntje in de rug te 
midden van de alledaagse drukte, een herinnering aan de kracht van aandacht… 
Zondag 3 februari 
10.00 > welkom  
10.30 > mindfulness  
11.30 > tekening wordt patroon 
12.30 > lunch 
13.30 > naald & draad  
16.00 > mindfulness 
17.00 > afsluiting 
Kosten € 85,- inclusief workshops, lunch en drinken 
Locatie Lichtcentrum Schellingwoude (www.lichtcentrumschellingwoude.nl) 
 
Mindfulness > Lotte Sluis  
“Mindfulness betekent voor mij stilstaan en meer bewust aanwezig zijn bij wat het 
leven brengt”. Lotte geeft mindfulnesstrainingen bij de GGZ en verzorgt 
stilteretraites.  
 
Crafting > Stoika de Vreeze (www.stoika.nl) 
Stoika kan niet stoppen met dingen maken. Ze heeft modeacademie Charles 
Montaigne gedaan en werkt nu als zelfstandig grafisch vormgever. 
 
Bij ZIN! staat de combinatie van doen & zijn, ontspanning & inspiratie centraal. 
zinenzoo.blogspot.com www.facebook.com/ZINenzooo 
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Stichting Centrale Dorpenraad 

Landelijk Noord 
Werkgroep Cultuur LN 

 

WINTERWANDELCONCERT IN HOLYSLOOT 
OP DRIE PLAATSEN TEGELIJK! 

 
Op zondagmiddag 3 februari vindt er een winterwandelconcert plaats in Holysloot - met de 
Waterlandse Harmonie (o.l.v. Thomas Geerts), het Koor aan ‘t IJ (o.l.v. Marja Oldenhave) en 
singer/songwriter Jeroen Zijlstra. Wie kent ze niet!  
In Holysloot is natuurlijk geen gebouw waar grote gezelschappen in passen. Het koor en de 
Harmonie met ieder ongeveer 25 personen en een solist kunnen samen met publiek niet in 
één ruimte een optreden verzorgen. We rekenen op 120 personen. En zo ontstond het idee 
een concert voor publiek uit Holysloot en Landelijk Noord te organiseren dat op drie plaatsen 
tegelijk plaats vindt: het koor in de kerk, de Harmonie in het wijkgebouw en Jeroen Zijlstra 
in de gymzaal. 
Als we uitgaan van drie groepen van 40 personen die elkaar afwisselen, geeft elke 
deelnemende partij drie keer een kort concert van 20 minuten. Het publiek wandelt telkens 
van locatie naar locatie. Na de eerste twee concerten wordt er een pauze ingelast. Zowel in 
het wijkgebouw als in het Schoolhuis worden dan consumpties verkocht.  
In totaal kunnen dus honderdtwintig mensen de concerten bijwonen – per locatie ± 40 
mensen, aangepast aan de kleinste, de gymzaal van het Dorpshuis.  
Er is voor deze activiteit een kleine subsidie toegekend, waarbij ook eigen inkomsten moeten 
worden gegenereerd.  
Wij vragen het publiek fietsend of lopend (schaatsend?) te komen, in verband met 
parkeeroverlast.  
 

een uniek evenement met muziekmakers uit Amsterdam-(landelijk)-Noord 
drie miniconcerten voor de prijs van één! 

 
aanvang 15.00 uur, einde ongeveer 17.00 uur 

de bars in wijkgebouw en schoolhuis zijn open vóór en ná het concert. 
 

reserveren vanaf 16 januari (i.v.m. beperkte aantal plaatsen noodzakelijk) en afrekenen via het 
bureau van de Centrale Dorpenraad en aan de kassa  
(niet afgehaalde kaarten moeten helaas wel worden vergoed). 
Dorpsweg Ransdorp 35 

toegangsprijs: € 10.- 
(waarvan € 2,50 voor de nieuw aan te leggen parkeerplaats in Holysloot) 

020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

 
dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Noord 
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Stimulering recreatievaart in Waterland gefinancierd met 
natuur-ontwikkelingsgeld 

Het Stadsdeel Noord gaat geld uit het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer inzetten om 
de recreatievaart op de dieën te bevorderen. 
 
Onderdeel van de politieke besluitvorming over de aanleg van de uitleglocatie IJburg 
in het IJmeer was de instelling van een fonds ter compensatie van de verloren 
gegane natuurwaarden. In de initiatiefase heette het project “Binnendijkse 
natuurontwikkeling IJmeer”, waarin de hele omgeving Waterland, Flevoland, Gooi- 
en Vechtstreek, was betrokken. In een latere fase werd het project beperkt tot 
Waterland-Oost, omdat natuurontwikkelingsprojecten daar de meeste toegevoegde 
waarde zouden hebben. Onder de naam “Het Blauwe Hoofd” werden de 
projectdoelen als volgt geformuleerd: 
* Betere ecologische relatie tussen IJmeer en Waterland; 
* Betere ecologische relatie tussen natuurkernen binnen Waterland; 
* Meer en mooiere recreatiemogelijkheden, met name voor bewoners van 
Amsterdam-Noord. 
De coördinatie werd gevoerd door het Projectbureau IJburg i.s.m. de Vereniging 
Natuurmonumenten. Als voorlopige uitwerking van de projectdoelen werden de 
volgende projecten opgevoerd: 
* Zwarte Gouw: het aanleggen van plas-draszones, het toevoegen van een 
wandelpad naast het fietspad en het ecologisch opschalen van het 
landschapselement; 
* Weersloot: aanleggen onverhard wandelpad naar Ransdorp; 
*Durgerdammer Die: onverharde wandelverbinding langs het Damrak en op de kade 
van de polder. 
Nadat in 2005 de coördinatie en uitvoering van het project in handen van het 
Stadsdeel Noord werden gesteld, kwam het zwaartepunt van de onderdelen te 
liggen op de recreatieve verbindingen en zelfs binnen de Ringweg. De projectnaam 
wijzigde ook en werd 'Van IJ tot Gouw'. In dat kader werd het wandelpad op de 
Waterlandse Zeedijk tussen Schellingwoude en Durgerdam, als achterstallig 
onderhoud nota bene, opgeknapt. Tevens werd langs het Binnen-IJ in 
Schellingwoude een puur recreatieve wandelroute aangelegd, die ecologisch gezien, 
geen enkele relatie met Waterland heeft. Het beoogde laarzenpad door de 
weilanden tussen Schellingwoude en Durgerdam, langs het Damrak en 
Durgerdammer Die, werd een flauw ommetje dat langs de Kleisloot weer 
terugvoerde naar de Durgerdammerdijk. Het onverharde wandelpad langs de 
Weersloot naar Ransdorp is kennelijk helemaal van de ontwerp-tafel verdwenen nu, 
als laatste onderdeel van het natuurproject 'Van IJ tot Gouw', door de aanleg van 
een brug in de Nieuwe Gouw, een fluister-vaarroute wordt gerealiseerd naar het 
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Waterlandse dieënstelsel. Die fluistervaart veronderstelt elektrisch-, of met 
ellebogenstoom aangedreven boten. Maar controle en handhaving zijn niet de 
sterkste kanten van onze locale overheid. Dus zal op mooie zomerse dagen een ware 
armada van met benzine-buitenboordmotoren uitgeruste boten vanuit de stadsrand 
de natuur op de Dieën in Waterland-Oost komen belasten, gefaciliteerd met 
compensatiegeld voor de in het IJmeer verloren gegane natuurwaarden. Het moet 
niet veel gekker worden. 
 
Aquarius 
 
 
 
 

The Whistle and the Drum in Holysloot 
In de serie singer/songwriters van Kunst in de Kerk uit Holysloot speelt op 20 januari 
de tweemansformatie The Whistle and the Drum. 
Een ondergaande zon op Nieuwjaarsdag, zweven in opblaasbare pakken, de wind in 
je gezicht. Cato van Dijck en Frank van Kasteren voeren je mee in hun wereld. Een 
stem en een gitaar. Dat is alles wat nodig is. Zondag 20 januari om 15.00 treden zij 
op in het Witte Kerkje van Holysloot, Waterland’s meest intieme muziekpodium. 
Frank van Kasteren (Wooden Saints, Circus Treurdier, Orlando) en Cato van Dijck (MY 
BABY, The Souldiers, Cirque Valentin) spelen samen hun eigen composities en zijn er 
trots op! Ze ontmoetten elkaar 5 jaar geleden op het conservatorium in Amsterdam, 
waar ze in 2011 afstudeerden. Al gauw merkten ze dat de gezamenlijke muzikale 
interesses met daarbij weer de verschillende muzikale achtergronden een 
interessant schrijfproces opleverde. Dit leidde tot het oprichten van de 2-mans 
formatie 'The Whistle and the Drum'.  
Cato van Dijck heeft lokale roots, zij is opgegroeid in Marken in een muzikale familie 
die zich in diverse bands profileerde. In de succesvolle Soul&Rythm&Blues band, The 
Souldiers, speelt zij met haar broer Joost en zus Sofie. 
Nieuwsgierig?  Luister vast een paar nummers op: 
www.thewhistleandthedrum.bandcamp.com. 
Entree 7,50 euro (kinderen gratis) inclusief koffie, thee en koekjes in de pauze.  
www.holysloot.nl 
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Hardlopen bij Loopgroep Holysloot 
Wil je voor het eerst of opnieuw beginnen met hardlopen? Lukt het in je eentje maar 
moeizaam om te trainen of loop je al hard? Kom je steeds niet verder dan dat half 
uur, of wil je gewoonweg je tijd verbeteren. Dan is Loopgroep Holysloot echt iets 
voor jou! Je zult merken dat lopen in een groep veel gemakkelijker gaat, maar ook 
dat je prestaties snel verbeteren. Tijdens een training wordt aandacht besteed aan 
een goede warming up, coördinatie-oefeningen, looptechniek, uitbouw van het 
uithoudingsvermogen en de juiste cooldown.  
Loopgroep Holysloot traint elke dinsdagavond van 19.00 tot ca. 20.30 uur vanaf het 
Schoolgebouwtje in Holysloot. Na de training wordt samen thee gedronken.  
Licht- en (ver)-gevorderden lopers kunnen elke week aansluiten voor een proefles.  
Plezier in het hardlopen staat voorop en dat gaat nu eenmaal gemakkelijker en 
leuker als je het samen doet! 
Informatie / Aanmelding: 
Marijke Splinter: 020-4904772, marijkesplinter@holysloot.nl 
 
 
 
 

Projectpopkoor “ De Waterloo-Singers “ gaat weer van start! 
Na een geslaagd eerste optreden van het nieuwe popkoor The Waterloosingers, 
beginnen we vanaf woensdagavond 6 februari weer met een nieuwe serie van 10 
popkoorlessen in de Durgerdamse kerk. 
Met vernieuwde bezetting zullen we werken aan een aantal nieuwe stukken, en deze 
uitvoeren op een afsluitend concert in de Durgerdamse kerk! 
De stijl is pop, jazz, soul, easy listening, kortom lichte muziek. 
We werken op gehoor( dus zonder noten!) en de insteek is muzikaal plezier, met een 
uiteindelijk zo goed mogelijk resultaat! 
Ervaring is dus zeker niet vereist, er is ruimte voor zowel de plezier, als de 
ambitieuze zanger. 
De repetitiedagen zullen zijn: 6, 13, 27 feb, 6, 13, 27 mrt, 10, 17 april, 8 en 15 mei. 
Wil je meedoen of heb je vragen, mail dan naar elly@zingenindezon.nl  
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Rommelmarkt in Holysloot 
Na jaren van getouwtrek en overleg is het zover!! De uitbreiding van de 
parkeerplaats bij het ‘Schoolhuis’ in Holysloot is bijna een feit. Bijna,... want 
Stadsdeel-Noord ziet graag een financiële bijdrage voor de verwezenlijking van de 
parkeerplaats door de Holysloters zelf. Dit om geen precedent te scheppen richting 
de andere dorpen. Om deze bijdrage te realiseren organiseert de Dorpsraad, in 
samenwerking met vrijwilligers, een rommelmarkt op zaterdag 9 februari vanaf 
11.00uur. Plek van handeling, in en om het schoolgebouw en ‘Het Schoolhuis’. 
Zonder uw bijdrage geen rommelmarkt, dus ruim uw kasten en zolder op en lever 
uw goede oude kleding en bruikbare spullen in!!! 
Dit kan na overleg met Linda Verhoef (06-42571323) en/of Hilda van Zanten (06-
50543356) onder de overkapping van de Gymzaal entree. 
Ook voor het aanbieden van grote meubelstukken graag contact met Hilda of Linda. 
 
 
 
 

13 februari - Noordwaarts+ 
Elke tweede zondag van de maand bent u tussen 13:00 en 17:00 uur van harte 
welkom in de werkplaatsen aan de Zamenhofstraat in Amsterdam Noord, van zo'n 
15 kunstenaars en creatieve bedrijven. Geen statische tentoonstellingen, maar 
levendige ontmoetingen met de makers die vertellen over hun praktijk waarvan een 
aantal workshops geven,die presentaties houden en graag met u in gesprek gaan. 
Uitwisseling, inspiratie en transpiratie. 
Dichter bij de kunst en de maker kun je niet komen. 
De samenstelling van deelnemers aan NW+ is elke keer anders. 
www.creatief-noord.nl 
En om uw zondag compleet te maken kunt u na uw bezoek aan NW+ terecht in het 
unieke Museum de Noordvoor een borrel en een maaltijd met film.Het museum 
toont de diversiteit en geschiedenis van Amsterdam's grootste en oudste stadsdeel. 
Voor meer informatie over film, maaltijd en prijzen: 
www.museumamsterdamnoord.nlI 
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Oudercurcus lezen en schrijven 
Voor ouders die (hun) kinderen willen leren lezen en schrijven. 
Vier donderdagavonden: 21 feb, 21 maart, 18 april en 30 mei. 
We behandelen: 
Lezen: een leerling die alleen losse letters kan lezen. En een leerling die wel kan 
lezen maar niet nauwkeurig leest. 
Schrijven: een leerling die de letters als klanken schrijft. En een leerling die wel kan 
schrijven maar de spellingregls niet beheerst. 
Kosten: € 5,- per avond. Maximaal 12 deelnemers. 
Plaats: Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 3 
Opgeven per mail: tmuitgevers@xs4all.nl 
Cursusleider: Ton Mittelmeijer, uitgever van Methode de Haan. 
 
 

Klucht 'Pension Schier' in Ransdorp 
Op 8 en 9 februari 2013 en op 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. 

 
 

Oproep voor hulp in huis 
We zijn op zoek per omgaande naar een betrouwbaar iemand die 1 keer per week 
een dag kan komen schoonmaken in ons huis in Holysloot. 
Bij voorkeur iemand uit de buurt of die ook bij andere in de buurt schoonmaakt.  
Interesse? Bel naar Milah 0620246461 
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Groententuin in Zunderdorp ? 
Zou u wel een eigen groentetuin willen hebben maar heeft u daar niet de tuin voor ? 
Of lijkt het u wel heel leuk om zelf groente te verbouwen maar weet u niet hoe ? 
Heeft u misschien niet voldoende tijd om een tuin te onderhouden maar zou u graag 
zelfgekweekte producten gebruiken ? 
Al een poosje loop ik met het idee rond dat ik best mijn eigen groente zou willen 
verbouwen. Helaas heb ik zelf geen tuin en blijf ik steken bij een bak met 
verschillende tuinkruiden op mijn dakterras. 
Nadat ik onlangs een Plattelands Conferentie heb bezocht ontstond ineens het 
volgende plan: Waarom niet samen met anderen een groentetuin beginnen ! 
Misschien zijn er in Zunderdorp wel meer mensen die een groentetuin zouden willen 
hebben maar daar de grond en/of tijd niet voor hebben. 
Misschien is er wel iemand die wél de grond heeft maar deze niet meer kan 
onderhouden ? 
Of iemand die er van alles vanaf weet maar het te veel werk vindt om het alleen te 
doen ? 
Graag wil ik deze mensen uitnodigen om een keer de koppen bij elkaar te steken, 
wie weet wat we samen kunnen bereiken en hoeveel plezier we er samen aan 
kunnen beleven ! 
Op donderdag 31 januari om 20.00 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom op 
Achtergouwtje 5b ! 
Wél geïnteresseerd maar verhinderd ? 
Laat het ook even weten via 020-4923372 of mvrolijk@telfort.nl 
Met vriendelijk groet en in gespannen afwachting, 
Marianne 
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Agenda vanaf januari 
 
  

 
15 jan 

 
Vergadering Dagelijks Bestuur 

16 jan Creatief op Papier, Ransdorp 
16 jan 55+ Soos Zunderdorp, Engelenbeelden 
16 jan Extra inzage Bestemmingsplan, Holysloot 
17 jan Nieuwjaarsbijeenkomst Ransdorp 
20 jan The Whistle and the Drum in Holysloot 
21 jan Extra inzage Bestemmingsplan, Ransdorp 
22 jan 50+ Soos Holysloot, Quiz- en spelmiddag 
22 jan Vergadering Werkgroep ROL 
23 jan Creatief op Papier, Ransdorp 
30 jan Creatief op Papier, Ransdorp 
31 jan Bijeenkomst groentetuin, Zunderdorp 
3 febr Winterwandelconcert in Holysloot 
5 febr 50+ Soos Ransdorp, Bingo 
6 febr Start Popkoor 'De Waterloo-singers' 
9 febr Rommelmarkt in Holysloot 
  
  

Colofon 
Kopij februari digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 1 februari 
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. 
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