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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Bij deze heeft u het zomernummer van 't Zwaantje in handen, de volgende editie 
zal pas weer in september verschijnen i.v.m. de zomervakantie. Uiteraard kunt u 
tussentijds altijd kopij aanleveren. 
Vanwege de zomervakantie zal het kantoor van de CDR beperkt bereikbaar zijn 
en gedurende de maand augustus gesloten. 
Wij wensen u een hele mooie zomer toe ! 
De Redactie 

 
Agenda Centrale Dorpenraad 

19 juni   Vergadering Dagelijks Bestuur 
22 juni   Bestuurlijk Overleg 
10 juli   Vergadering Werkgroep ROL 
11 juli   Dorpsraad Ransdorp 
12 juli   Vergadering Werkgroep CLN 
17 juli   Vergadering Dagelijks Bestuur 
5 september  Dorpsraad Ransdorp 
7 september  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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Lespakket 
Op woensdag 13 juni gaat groep 8 van OBS 'De Weidevogel' voor het eerst 
gebruik maken van het lespakket. De klas wordt in groepen verdeeld en allemaal 
bezoeken zij 1 dorp waar zij uitleg en informatie krijgen over de gebeurtenissen 
in dát dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Donderdag 14 juni krijgt de klas bezoek van Hr. Thijs Porsius die destijds actief 
was in het verzet in Waterland. 
We zijn erg benieuwd hoe de leerlingen het lespakket vinden en hopen dat zij 
een leerzame ochtend hebben. 
Zoals in het vorige 't Zwaantje al vermeld stond is de werkgroep nog steeds op 
zoek naar nieuwe of extra informatie over Landelijk Noord tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Dit kunnen grote of kleine verhalen zijn. Heeft u iets bijzonders 
beleefd of weet u nog een verhaal of anekdote, wij horen het graag ! 
U kunt contact opnemen met het kantoor van de CDR (020-4904437), eventueel 
kan er iemand van de werkgroep langskomen. 
 
Om extra informatie te vergaren organiseert de werkgroep op woensdagmiddag 
27 juni om 14.30 uur een bijeenkomst in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. 
Graag willen wij alle (oud) Zunderdorpers uitnodigen om samen met ons over de 
oorlogsperiode te praten zodat we een goed beeld krijgen van Landelijk Noord in 
die tijd. 
 
Een week later is er op dinsdag 3 juli om 14.30 uur een bijeenkomst in het 
Wijkgebouw van Holysloot. Hier willen wij graag alle (oud) Holysloters uitnodigen 
om ook met hen te praten. 
U bent allen van harte welkom ! 
 

 
Bewonersonderzoek Landelijk Noord 

De CDR heeft vorig jaar een bewonersonderzoek gehouden in Holysloot waar 
veel dorpelingen aan mee hebben gedaan. Binnenkort wordt hetzelfde 
onderzoek in Zunderdorp en Ransdorp gehouden. Alle inwoners van 12 jaar en 
ouder worden gevraagd een vragenlijst over verschillende thema’s in te vullen. 
Met behulp van uw antwoorden kan uw dorpsraad en de CDR inzicht krijgen in de 
onderwerpen die voor u als bewoner belangrijk zijn voor uw leefomgeving. 
Deelname is anoniem en per huishouden mogen er meerdere formulieren 
ingevuld worden. Uiteraard worden alle huishoudens voorafgaand aan de 
vragenlijst nog extra geïnformeerd. 
Uiteindelijk kan de CDR en uw eigen dorpsraad, bepalen welke onderwerpen 
belangrijk zijn voor de inwoners van uw dorp én Landelijk Noord en hoopt daarbij 
van harte op uw medewerking !! 
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Sinterklaasfeest in Landelijk Noord 

In het vorige 't Zwaantje is er een oproep geplaatst voor het inleveren van oude 
en kapotte IT-apparatuur ten bate van de Sinterklaasintocht in Durgerdam. 
U heeft in grote getale gehoor gegeven aan deze oproep want de hal en het 
kantoor van de CDR stond vol met spullen. Graag willen wij u hartelijk bedanken 
voor uw bijdrage en in het volgende 't Zwaantje kunnen we laten weten wat de 
opbrengst van de inzamelingsactie is geworden. 
 

 
Nieuwe Wijkgids 

Onlangs is de nieuwe Wijkgids van 2012-2013 huis-aan-huis verspreid in Landelijk 
Noord. Mocht u deze niet ontvangen hebben dan kunt u deze gratis ophalen op 
het kantoor van de CDR. Als dit niet lukt kunt u bellen met: 020-4904437 
 
 

Meldingen openbare ruimte 
Bij de CDR worden met enige regelmaat klachten over de openbare ruimte 
doorgeven, dit gaat b.v. om kapotte glas- en papierbakken, verdwenen 
verkeersborden of problemen met de bestrating. 
Via de website van het Stadsdeel kunt u digitaal een 'Melding openbare ruimte' 
doorgeven, als u geen internet heeft kunt u bellen met tel: 14020 om telefonisch 
een melding door te geven. Meldingen worden dan in behandeling genomen en u 
wordt van de oplossing op de hoogte gebracht. 
Het Stadsdeel heeft een 'Meerjaren programma wegen' opgesteld waarin staat 
welke wegen wanneer aangepakt gaan worden. Vooralsnog zijn hierin geen 
straten in dorpskernen opgenomen. Wel is het zo dat een straat hoger in de 
planning kan komen als er meer (terechte) meldingen zijn. De CDR wil het 
programma met het Stadsdeel bespreken om inzicht te krijgen in de 
voorgenomen planning en hoopt u daar na de zomer meer over te kunnen 
berichten. 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
Vergrijsd en meer 

 “Lang zal hij leven, 3x in de gloria 3x. Aldus de wens op ieders verjaardag. 
Want zo zijn wij, net als ieder ander levend wezen. Zo geprogrammeerd om je je 
zo lang mogelijk te handhaven. Wat dat betreft is er voor ons géén vrije wil. Wij 
passen als individu ons wel zo goed mogelijk aan, aan zich veranderende 
omstandigheden, maar als soort worden we meestal gedwongen zo lang mogelijk 
in leven te blijven. Maar hoe fijn is het om oud te zijn? Dat merk ik al een week 
iedere ochtend bij het wakker worden aan de stramme gewrichten en spierpijn 
als gevolg van het wieden van de tuin. We willen wel oud worden, maar oud zijn 
is een ander verhaal, en helemaal niet zo leuk. Met de aftakeling door ouderdom, 
neemt de kwaliteit van leven al maar verder af. Voor je het weet ben je je 
kostbare onafhankelijkheid kwijt en afhankelijk van je jongere levenspartner, die 
intussen ook oud en krikkemikkig is. Dus zijn we samen wel een kwetsbaar stel 
geworden. Ontsteld ontdek je ineens dat al die prachtige reizen die we zo graag 
nog dachten te maken niet meer kunnen. Dat die prettige droge, zonnige 
vluchtplekken tegen de winterse kou en duisternis nu onbereikbaar zijn. Omdat al 
dat gepak, gesjouw en gewacht op vervoer ons het niet meer waard is. Kortom, 
reizen is te vermoeiend geworden. 
 Reizen en prachtige bestemmingen kan je ook beleven in de bibliotheek, al 
die ongemakken en hoge kosten loop je dan mis, neuzend in informatie en 
fotoboeken. Reizen en bestemmingen visualiseren is een heerlijk alternatief dat 
wel ook wat fantasie eist. Je kan zelfs je keuze mee naar huis nemen. Daar in je 
favoriete hoekje comfortabel wegdommelend, bijgelicht door een 
´zonnige´bouwlamp genietend van verre landen, met onze eigen prachtige 
wolkenluchten er op de achtergrond ook nog bij. 
 
 Terug naar de perikelen van de ouderdom. Voor zeer velen is er een hele 
levensfase aan het bestaan toegevoegd door de verbeterde medicatie en zorg. 
Wel, zoals blijkt met enige beperkingen door afgenomen lichaamskracht en 
uithoudingsvermogen. Onze samenleving zal zich daaraan nog wel  moeten 
aanpassen, zoals verzorgingshuis ´t Schouw al heeft gedaan. Dit, door het Oude 
Schouw te slopen en in het Nieuwe Schouw bejaarden onder te brengen in 
woongroepen, elk met een eigen ruime woonkamer en keuken voor het samen 
zijn. 
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 Inmidels is de samenstelling van de bevolking ook veranderd. We zijn al 
gewend aan de ´ouderen´, een groep tot zeg maar 70 jaar die vaak nog vitaal 
genoeg zijn om aktief en productief in het leven te staan, vooral met 
vrijwilligerswerk. Daarna krijgen we de ´bejaarden´, tot zeg 80 jaar al met veel 
meer beperkingen. Over blijven de 80 plussers, die de vergrijzing al achter zich 
hebben gelaten en waar ik zelf ook bij hoor. Hun grijs is zilver geworden, zij zijn 
dus de ´verzilverden´ Over deze grote groep hebben we het meestal in deze 
columns. Een fragiele groep die vaak ook nog gehandicapt is en dus niet zoveel 
meer kan, behalve verhaaltjes schrijven. Wij zijn door onze traagheid lastig voor 
de veel vitalere vergrijsden, ons geleidelijk falende gehoor, ogen en geheugen 
veroorzaken daarom een afnemende kwaliteit van leven. 
 
Ernst 
Juni 2012 
 

 
 

 
Mid-zomer-nacht-feest Schellingwoude 

Zaterdag 23 juni 2012 aan de IJ-Oever te Schellingwoude 
Dresscode:Something Red 
De vaste kern uitgebreid met veel enthousiaste dorpsgenoten zijn druk in de 
weer met de voorbereidingen voor het jaarlijkse Mid-Zomer-Nacht-Feest. Dit jaar 
staan de IJ-oevers klaar voor een heus FestIJval!!! Geheel wordt uiteraard 
muzikaal op een hoog niveau ondersteund met een keur aan muzikanten uit 
voornamelijk [Landelijk] Noord, te weten;The Pleasers, Prince & Experience, 
Edmund & Band en Sjaan Duinhoven. Dit FestIJval kan jij niet missen en neem je 
buren mee!!! 
Aanvang 19:00 uur start live-muziek om 20:00 uur. Ingang terrein t.h.v. 
Schellingwouderdijk 139, toegang alleen op vertoon van de flyer! Flyer kwijt: 
info@schellingwoude.org 
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Waterland – Kerkeland 2012 

Op zaterdag 16 en zondag 17 juni en op zaterdag 23 en zondag 24 juni wordt er in 
Waterland en Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd. 
De tocht op 16 en 17 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, 
Ransdorp en Holysloot. 
Op 23 en 24 juni fietsen we langs de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, Broek in 
Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam. 
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel uur, 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de route een 
concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten, zodat u voldoende tijd hebt om naar 
de volgende kerk te fietsen. Beide routes zijn ieder ongeveer 18 kilometer. De 
afstand tussen de kerken – tussen de drie en de vijf kilometer – maakt het heel 
goed mogelijk om van kerk tot kerk te fietsen. 
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,00. 
Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 juni 
ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam. Voor kinderen 
tot 12 jaar is deelname gratis. 
Voor het volledige programma en het laatste nieuws: 
zie onze website: www.kerkencultuurwaterland.nl 

 
 

Galerie 'De Opsteker' 
Tot en met 1 juli is een tentoonstelling te zien in de Dorpskerk Durgerdam met 
beelden van Inge Behling en schilderijen van Marga Duin en Janny Wassili. 
Op 24 juni om 10.30 uur wordt in een thema-dienst aandacht aan dit werk 
geschonken. 
De traditionele foto-tentoonstelling 'Lumière' wordt geopend op zondag 8 juli om 
15.00 uur met als thema 'Het Landschap'. Daniëlle van der Erve, Ruud Kuipers en 
Arie van der Waal laten foto-impressies zien wat het (water)landschap voor hen 
betekent. De tentoonstelling is tot en 29 juli te bezichtigen. 
Van zondag 5 tot en met zondag 26 augustus presenteert Alma Malipaard haar 
schilderijen in een solo tentoonstelling. 
De Dorpskerk is geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur. 
Informatie: www.opsteker.nl Telefoon: 020-6386904. 

 

http://www.kerkencultuurwaterland.nl/
http://www.opsteker.nl/
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NEPTUNUS FEEST 
Op zondag 24 juni komt Neptunus weer op bezoek in Durgerdam. We beginnen 
dit jaar om 11.00 uur met een ONTBIJT bij de Muziektent. Om 13.00 uur zullen de 
KLOMPZEILEN het ruime sop kiezen. En voordat we dan met het waterfestijn 
gaan beginnen, kunnen we hopelijk weer genieten van een ruime opbrengst van 
de TAARTENCOMPETITIE. Met koffie, thee en limonade natuurlijk! 
 
Wat valt er daarna allemaal te doen: 

 Schilderen bij het bushokje 

 Spelletjes voor de allerkleinsten bij de muziektent 

 De bekende zeephelling 

 Mastworstelen 

 En natuurlijk weer de vlotrace met de zelfgebouwde vlotten!! 
 
DEELNAME AAN DE NEPTUNUSDAG IS OP EIGEN RISICO. OUDERS DIENEN OP 
HUN EIGEN KINDEREN TE LETTEN IN EN BIJ HET WATER!! 
 
Het ontbijt regelen wij. Het gezamenlijk eten ’s avonds is voor ieders eigen 
rekening, maar we kunnen bij mooi weer natuurlijk altijd samen heel veel pizza’s 
bestellen! 
 
Komt allen en meld je voor het ontbijt aan bij Lieke van Nood, 
liekevannood@xs4all.nl of DDD 95/96. De kosten zijn € 7,50 p.p., kinderen tot 12 
jaar uitgezonderd. Vermeld je naam en hoeveel personen mee willen ontbijten. 
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 24 juni om 11.00 uur in Durgerdam!! 
Lieke (DDD 96), Marc (DDD 148), Paul (DDD 198) en Stijntje (DDD 94)  -  de 
Neptunus 2012 organisatie 
 
 

Boerenmarkt Zunderdorp groot succes 
Op zaterdag 9 juni werd er in Zunderdorp weer de 3-jaarlijks terugkerende 
Boerenmarkt gehouden. Ruim 250 vrijwilligers hebben van de Boerenmarkt in 
Zunderdorp een groot succes gemaakt. De 5.000 bezoekers hebben het landelijke 
(boeren-)leven letterlijk van dichtbij kunnen meemaken. In totaal is er € 30.000,- 
voor het goede doel opgehaald, te weten het project “Samen sterk voor het 
onderhoud aan de kerk” van de Kerk van Zunderdorp en de Stichting Diensten 
met belangstellenden in Amsterdam. 
De organisatie bedankt iedereen die de Boerenmarkt in Zunderdorp mogelijk 
heeft gemaakt. 

mailto:liekevannood@xs4all.nl
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Profumo uitnodiging 
“Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag 
en voor uw gedurige ongesteldheden” 1e brief van Paulus aan Timoteüs, 5:23 
Op zondag 8 juli organiseren wijnhandel Profumo en Boudewijn Hofman catering 
weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse proeverij. Dit keer in de DRC-
kantine in Durgerdam.  
Aanvang om 17.00.  
De proeverij staat dit keer in het teken van ‘Wijn en Spijs’. Op verschillende 
proeftafels zullen bijzondere gerechten en bijpassende wijnen geserveerd 
worden. Willem Kuiper uit Ransdorp zal een aantal kazen laten proeven, 
uiteraard met een bijpassende wijn. Menno Simons van Bocca Coffee laat ons 
koffie proeven zoals we nog nooit geproefd hebben! Jan Schindler toont de 
gehele proeverij zijn bijzondere wijnprentjes en zal wellicht iets muzikaals ten 
gehore brengen….  
 
Kosten van de wijn & spijsproeverij bedragen € 30,00 per persoon.  
Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32, 
telefoon: 020-6890500/ 06-38104988 of email: profumo@orange.nl.  
Indien u graag wil komen proeven horen wij dat graag voor zondag 1 juli. 
Er is plaats voor maximaal 40 personen. Wij hopen u te zien op zondag 8 juli! 
Met vriendelijke groet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 
 

Oranje Loterij Ransdorp 30 april 2012 
Tuinslang + haspel 0452  Tafel BBQ + plantenbak 0112 

Trampoline 2455  Kinder bakset+ Speelkrat 2684 

Voetbal doeltje 2439  Tafel BBQ + Creme brulee set 0456 

Buitenlamp 1354  Etagiere + Belgische Bonbons 1085 

Tafellamp 2525  Cadeaubon Pedicurebeh. 
Francien 

1599 

Windlichten 2 stuks 2692  Cadeaubon Gezichtbeh. Francien 0651 

Zitzak  +  rietenkruk  2260  Ruitenvloeistof + Ratelset 2167 

Zitzak +  poef 1375  Glijbaan + speelkleed 0416 

Sjoelbak 0245  Opblaas Rubberboot 0921 

Fietstas 1311  Vakkendoos + schroevenset 0460 

Combi Skates 0885  Coffeepad apparaat 2410 

Gas BBQ compact  0160  Hoofdprijs: een FIETS 1270 

 
 

mailto:profumo@orange.nl
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Het kistje uit de Schellingwouderkerk 
In de kerk van Schellingwoude heeft gedurende 300 jaar een historisch eiken 
kistje gestaan. Op het deksel staat een gedicht en het jaartal 1659. 
Dit is voor de geschiedenis van Schellingwoude een belangrijk jaar geweest. In de 
preekstoel staat eveneens het jaartal 1659 gesneden. 
Tijdens de restauratie is het kistje min of meer zoekgeraakt. 
Uiteindelijk is de kist teruggevonden in de Thomaskerk in Amsterdam Zuid. 
We zijn zeer verheugd dat de Hervormde Gemeente bereid is gevonden het kistje 
in bruikleen af te staan aan Stadsherstel. 
De officiële overdracht heeft 29 mei plaats gevonden ,tussen van de Hervormde 
Gemeente Amsterdam en Stadsherstel Amsterdam NV. 
Nu staat de kist na ongeveer 14 jaar afwezigheid, weer te pronken op zijn oude 
plek onder de preekstoel ! 
 
 

Tweedehands Kledingbeurs 
Op 28 september wordt er weer een tweedehands kledingbeurs georganiseerd in 
het dorpshuis te Holysloot !! De opbrengst is zoals altijd voor Peuterspeelzaal ‘De 
Vrijbuitertjes’ en Basisschool ‘De Weidevogel’ en deze keer ook een bijdrage voor 
de Sinterklaascommissie. 
Als u nog bruikbare dames-, heren- of kinderkleding voor ons heeft, kunt u het 
inleveren bij: 

- Holysloot  Peuterspeelzaal (Linda) 
- Ransdorp  De Weidevogel (Coby) 
- Durgerdam  Didi Bos, Durgerdammerdijk 68 
- Zunderdorp   Marianne Vrolijk, Achtergouwtje 5b 
- Schellingwoude Mirjam Wielinga, Schellingwouderdijk 372b / st 4 

Voor meer informatie kunt u bellen naar de Peuterspeelzaal (4904848) of naar 
Linda (4904895) 
 

Opbrengst Sam’s Kledingactie 

Ook dit jaar is weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood gehouden. 
Dit heeft de volgende hoeveelheid textiel opgeleverd: 

 Schellingwoude: 250 kg 

 Ransdorp / Holysloot / Durgerdam: 430 kg 

 Zunderdorp: 1200 kg 
Hartelijk dank hiervoor ! 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood kunt u kijken 
op www.samskledingactie.nl 

http://www.samskledingactie.nl/
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Jan Hoeve's Dorpenvoetbal 

Holysloot verliest in een enerverende finale van Uitdam! 
Holysloot heeft wederom zijn meerdere moeten erkennen in Uitdam. In een duel 
waar Holysloot het spel moest maken en waar Uitdam bijna de gehele wedstrijd 
op eigen helft bivakkeerde bleken de Uitdammers een stuk effectiever om te 
gaan met hun kansen dan de Holysloters.  
Waar Holysloot het betere van het spel had en een overvloed aan balbezit bleek 
Uitdam het meest effectieve en won het met 2-3 van Holysloot.  
 
Het Dorpenvoetbal werd dit jaar ontsiert door een aantal gebeurtenissen welke 
betreurt worden door de organisatie , er was zelfs sprake dat er geen finale meer 
gespeeld kon worden. 
Echter na goed overleg werd er besloten toch te spelen. Het is te hopen dat er 
volgend jaar "gewoon" gevoetbald kan worden en dat de strijd tussen de witte 
lijnen zal plaatsvinden in plaats van daarbuiten of via de sociale media. 
 
Dit doet natuurlijk niets af aan de geweldige prestatie van Uitdam. Heren 
gefeliciteerd met de behaalde titel! 
 
 

Geslaagd jubileumconcert van het Koor van Schellingwoude 
Zondag 10 juni vierde het Koor van Schellingwoude het 10 jarig bestaan. In 
samenwerking met het mandolineorkest Toccare ,van Muziekschool Noord werd 
een muziekuitvoering gegeven in de Schellingwouderkerk. Het koor had gekozen 
voor het thema de Liefde en er werden ook musicalmelodieën en Ierse 
volksliedjes ten gehore gebracht. Mede door het mooie weer was het een 
geslaagd feest. 
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Agenda vanaf juni 
 

 

 

 

 

 

 

16 juni Waterland Kerkeland 
17 juni Waterland Kerkeland 
19 juni Vergadering Dagelijks Bestuur 
22 juni Bestuurlijk overleg 
23 juni Mid-zomer-nacht-feest, Schellingwoude 
23 juni Waterland Kerkeland 
24 juni Waterland Kerkeland 
24 juni Neptunisfeest Durgerdam 
27 juni Bijeenkomst oorlogsherinneringen Zunderdorp 
  
3 juli Bijeenkomst oorlogsherinneringen Holysloot 
8 juli Waterlandse proeverij 
10 juli Vergadering Werkgroep ROL 
11 juli Vergadering Dorpsraad Ransdorp 
12 juli Vergadering Werkgroep CLN 
17 juli Vergadering Dagelijks Bestuur 
  
5 september Vergadering Dorpsraad Ransdorp 
 

 

 

Colofon 
Kopij september digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 7 september 
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/

