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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
 Het Dagelijks bestuur van de CDR heeft besloten om kosten te gaan berekenen voor 
het plaatsen van commerciële teksten/advertenties in 't Zwaantje. Meer informatie 
hierover en tarieven kunt u terugvinden op onze website, www.centraledorpenraad.nl 
 Op 11 maart is er een informatieavond over Bezoekerscentrum Poort van 
Waterland, de uitnodiging heeft in het Stadsblad gestaan en vindt u ook op onze website. 
 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
7 maart  Vergadering Werkgroep CLN 
12 maart  Vergadering Dagelijks Bestuur 
5 april  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
24 april  Plenaire vergadering en themabijeenkomst CDR 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het kantoor van 
de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 
 

Jaarvergadering CDR 
Op woensdag 24 april wil de CDR haar jaarlijkse plenaire vergadering houden. Na het 
officiële gedeelte wordt het thema 'Benut de kracht van je dorp' behandeld. 
In het volgende 't Zwaantje volgt een uitgebreide uitnodiging. 

 
 



Voorjaarsschoonmaak Schellingwoude 
In Schellingwoude en omgeving zwerft weer behoorlijk wat afval. 
Van lege verpakkingen tot hele matrassen: het komt van de waterkant – of verdwijnt juist 
daarin. Nu de lente nadert is het weer tijd voor een Grote Voorjaarsschoonmaak. Haal de 
schep, snoeischaar en/of bezem uit de schuur en komt allen op zondag 17 maart om 
13:30 uur naar het Wijkgebouw. Wij zorgen voor versnaperingen tijdens het klussen en na 
afloop is er een borrel om na te kaarten en de blaren te vergelijken. Vele handen maken 
licht werk: we roepen dus iedereen op om een paar uur vrij te maken om Schellingwoude 
weer zomerklaar en knap te maken. Ook passanten en bezoekers van buiten het dorp zijn 
welkom. Speciale suggesties over wat er op de 17e aangepakt moet worden? 
Mail het aan info@schellingwoude.org. 

 
 

Jaarvergadering Dorpsraad Schellingwoude 
Op woensdag 3 april a.s. houdt de dorpsraad Schellingwoude de openbare 
jaarvergadering in het Wijkgebouw van Schellingwoude. De vergadering begint om 20.00 
uur, vanaf 19.30 uur bent u welkom in het Wijkgebouw.  
De dorpsraad heeft een onderhoudend programma voor u in petto waarin het thema 
veiligheid centraal zal staan. Daarnaast zullen uiteraard ook het jaarverslag 2012 en de 
plannen voor 2013 worden gepresenteerd. De vergadering zal zoals u gewend bent 
worden afgesloten met een borrel. 
Voor meer informatie vragen wij u de website www.schellingwoude.org en uw email in de 
gaten te houden. Staat u nog niet op de mailinglist en wilt u ook door het jaar heen graag 
op de hoogte worden gehouden van de verschillende activiteiten in en nieuwsberichten 
uit Schellingwoude, dan kunt u een email sturen aan info@schellingwoude.org.  
Wij hopen u op 3 april te mogen begroeten! 
 

 
Tweedehands Kledingbeurs 

Op vrijdag 8 maart wordt er in het dorpshuis van Holysloot weer een tweedehands 
kledingbeurs georganiseerd. Van 9.00 tot 12.00 uur kunt u langskomen om een keuze te 
maken uit ons ruime assortiment kleding, er is voldoende keuze voor jong én oud en 
tegen aantrekkelijke prijsjes ! 
Met uw aankopen steunt u Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuitertjes’, Basisschool ‘De 
Weidevogel’ en de Jeugdclubs. 
Bruikbare dames-, heren- of kinderkleding kunt u nog steeds inleveren bij de bekende 
adressen en de dorpen. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar de Peuterspeelzaal (4904848) 
of Linda (4904895) 
Wij zien u graag in het dorpshuis van Holysloot. 
De koffie staat klaar !! 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

WEG WINTER? 
 

 Háál je maartje dan heb je nog een jaartje, zei m’n schoonmoeder 
opoe altijd als maart zich met sneeuwklokjes aankondigde. Ze is er wel 
96 mee geworden. De sneeuwklokjes doen hun naam wel eer aan, want 
het sneeuwt, maar dooit ook wat. Hierdoor vormt zich geen sneeuwdek 
die het winterse landshap zo heerlijk kan doet oplichten. In tegendeel 
door de nog lage zon en het zware wolkendek, blijft het de hele dag 
schemerig en het waait ook nog, het smerigst denkbare winterweer. 
Daar hebben we veel van gehad dit jaar en maar weinig mooi 
schaatstochtenweer. Jammer voor de jongelui. Vooral wij zijn hierdoor 
te weinig buitenshuis geweest en zijn nu ekstra stijf en stram. Tot mijn 
schrik merk ik dat zelfs bij het raam overdag de kleine letters in de krant 
nauwelijks te kunnen lezen. 
 Paniek! Vooral nadat ik ontdek dat één van de ogen bijna niets meer 
ziet, met in het midden een donkergrijze wolk en wriemeltjes er 
omheen. Blind worden? Opgeteld bij al mijn bestaande handicaps blijft 
zo van het leven maar nauwelijks iets over. Dit is iets voor mijn oogarts-
chirurg. En snel handelen is geboden! Hij vertelt me dat dit macula 
degeneratie heet, het komt vrij veel voor. Je wordt er niet helemaal 
stekeblind van, een eerste geruststelling. In de meeste gevallen is er iets 
aan te doen. Een injectie in de bal van het oog. Doodeng, maar bij mij 
werkt het goed. Ik heb er inmiddels drie gehad. Het oog ziet weer 
redelijk goed. Volgens een recente publicatie is waarschiijnlijk het 
decennialang innemen van aspirine als bloedverdunner de oorzaak. Ik 
doe dit al dertig jaar! Toch ook maar iets aan zelfredzaamheid doen en 
een fel modern led lampje voor op mijn hoofd gekocht in een 
buitensport zaak. .Doet het geweldig voor lezen en gebruikt heel weinig 
stroom. Wat de moderne techniek al niet presteert. 

 
 



 In de vorige column over luilekkerland, werd gewaarschuwd dat wij 
als consumerende genieters van de welvaartstaat veel zullen moeten 
inleveren. Felle reacties deed me gaan terugdenken naar z’n ontstaan. 
De luilekkerlandse verzorgingsstaat werd gefinancierd met de oneindig 
gewaande rijkdom uit een oneindige aardgasbel, die ons in een heerlijke 
slaap suste. Wakker geworden door het in crisissen uiteenspatten van 
luilekkerland produceren bejaarden een kakofonie van gejammer, in 
plaats van dankbaarheid te tonen, zo lang te hebben genoten van niet 
zelf verdiende rijkdom uit aardgas. Niet wij hebben iets te verwijten wel 
onze kinderen en kleinkinderen. Die hebben we niet opgevoed met de 
harde realiteit des levens, maar met de illusie van luilekkerland en ze op 
de koop toe nog een gigantische staatsschuld meegegeven ook. Gelukkig  
horen we weinigs gejammer van de jongelui, dat schept hoop voor de 
toekomst!. 
 
Ernst maart 2013 

 
N.B.: Op speciaal verzoek is de 'Bejaardenhoek' met een groter 
lettertype gedrukt. 

 
 

2 dagen Koninginnedag in Ransdorp! 
Dit jaar is Koninginnedag verdeeld over 2 dagen. 
Zaterdag 27 april is de catwalk, spelletjes en sluiten we de dag af met tonknuppelen op 
het sfeervolle ingerichte horecaplein!  
Dinsdag 30 april is er een groot scherm in de feestzaal waar we gezellig met  
z’n allen naar de troonwisslening kunnen kijken onder het genot van een hapje en een 
drankje. ’s Avonds is de grote optocht en eindigen we de dag met de 
kinderdisco/feestavond. 
Dit jaar géén 5 mei viering, dus bewaar uw oude spulletjes voor de rommelmarkt tot 
volgend jaar. 
Meer weten? 
Op 11 maart om 20.00 uur houdt Oranjevereniging Ransdorp zijn algemene 
ledenvergadering in Dorpshuis 'De Beke'. 
Leden, dorpsgenoten en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd ! 
Oranjevereniging Ransdorp 

 
 



Vrijwilligerswerk? Natuurlijk! 
Natuurwerkgroep ‘Kinselmeerzicht’ organiseert in samenwerking met StaatsBosBeheer 
een Natuurwerkdag, zondag 10 maart 2013  
Programma: 
Vanaf 9.00 uur verzamelen in de kantine van Vereniging Kinselmeerzicht, 
Uitdammerdijk 18 Amsterdam. De koffie en thee staat klaar! 
Om 9.30 uur vertrekken we naar de werkplek en we zullen daar tot ca. 14.00 werken. 
Daarna de afsluiting in de kantine van Kinselmeerzicht met soep met brood! 
Kledingadvies 
De plekken waar we werken zijn vaak drassig, denk dus aan waterdichte laarzen! En 
vergeet ook de warme kleding niet! 
Informatie en/of aanmelden?:  
Arja Broere  
email: arja.b@planet.nl of mob.06-16438004 

 
 

Reanimatie en E.H.B.O. 
Komend voorjaar worden er weer cursussen reanimatie en E.H.B.O. gegeven in het 
dorpshuis van Holysloot. Reanimeren (en defibrilleren) is eenvoudig te leren. Er wordt 
gewerkt met een oefenpop en met de AED. Op de E.H.B.O. cursus leert u eerste hulp te 
verlenen bij kneuzingen, brandwonden, verslikking, vergiftiging, bewusteloosheid et 
cetera. Handige informatie voor iedereen, ook voor ouders met kinderen! 
De reanimatiecursus duurt één avond en is voor beginners èn voor degenen die hun 
kennis willen bijspijkeren. Datum: donderdag 14 maart van 20.00 tot 22.00 uur; de kosten 
bedragen € 10,-. 
De E.H.B.O. cursus beslaat twee avonden (van 20.00 tot 22.00 uur) en wordt gegeven op 
de donderdagen 21 en 28 maart. De kosten voor deze cursus zijn € 20,-. Ook deze cursus 
is geschikt voor beginners èn voor degenen die op herhaling willen.  
Kiest u voor zowel E.H.B.O. als reanimatie (dat is dus drie avonden in totaal) dan betaalt u 
€ 25,- (i.p.v. € 30,-). 
Informatie en opgave bij: 
Wendelien Halbertsma 
Tel. 020 - 4905122 of mvoskes@xs4all.nl 

 
 

55+ Soos Sing along voor senioren 
Op dinsdagmiddag 26 maart 2013 treden om 14.45 uur in Het Wijkgebouw te Holysloot 
op het muzikale duo Ria Hurkens (zangeres) en Eddy van Damme (accordeonist) met het 
programma La Donna Mobile van Rigoletto tot Rieux. 
U bent allen van harte uitgenodigd. 

 
 

mailto:arja.b@planet.nl
mailto:mvoskes@xs4all.nl


Vrijwilligersdag Volgermeer 
Na de twee succesvolle vrijwilligersdagen in 2012 wordt op zaterdag 16 maart opnieuw 
een vrijwilligersdag georganiseerd. Op de vrijwilligersdag zijn de deelnemers buiten bezig 
om de natuurontwikkeling op de Volgermeer bij Broek in Waterland een handje te 
helpen. Op de afgelopen dagen waren meer dan 30 vrijwilligers, jong en oud, aanwezig. 
Onze ervaring is dat ook kinderen dit erg leuk vinden, liefst met een begeleider. 
De activiteiten zijn gevarieerd, het is geen zwaar werk, er wordt uitgelegd wat er gedaan 
moet worden. 
We verzamelen in Broekergouw 22, waar u vanaf 9.30 uur welkom bent, er is koffie en 
thee. Neem werkkleding en laarzen mee, voor gereedschap wordt gezorgd. Om 12.30 uur 
staat de lunch voor u klaar en om 15.30 uur is er nog een hapje en een drankje.  
Aanmelden via info@volgermeer.nl of bellen naar 020-4033254, Goof Buijs. 
De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.30 uur. 
Na aanmelding krijgt u meer informatie. 
 

 
Ma Rain in Holysloot 

Zondag 17 maart om 15.00 uur is er weer een optreden in de serie singer-songwriters in 
het Witte Kerkje in Holysloot. Dit keer is het Ma Rain, de band van Marijn Wijnands in 
akoestische setting. 
Op de In 2011 uitgebrachte cd Glory Runner, heeft la Wijnands een aantal puike songs de 
wereld in geslingerd. Wijnands kan krachtig maar ook ingetogen en kwetsbaar zingen, 
zoals in het wonderschone Gather at the Creek. Een nummer dat is opgedragen aan de 
Ierse singer-songwriter Luka Bloom, de rest van de liederen op deze cd wortelen meer in 
de Amerikaanse tradities. 
De teksten van Marijn Wijnands zijn persoonlijk (Wrecking yard), soms wat wrang 
(Sisters), soms weemoedig (Old friend, The Vert Donjon). Haar stem doet in de verste 
verte denken aan die van Lucinda Williams, maar ook flarden van Gillian Welch en 
Emmylou Harris komen voorbij. 
Voor deze gelegenheid speelt zij met de volgende topmuzikanten: gitarist Wouter 
Planteijdt, multi-instrumentalist Janos Koolen met zijn karakteristieke banjo- en 
mandolinegeluid, en bassist Peter Wassenaar. 
In singer-songwriter Marijn Wijnands schuilt een geweldig talent, waarbij tijdens ieder 
optreden het plezier van het samenspelen vanaf vonkt. Haar CD werd gerecenseerd als 
een dijk van een Americana album, grijp nu je kans om haar live te zien en te horen in 
Holysloot! 
Wilt u alvast een voorproefje, beluister dan enkele nummers op www.marain.nl. 
Entree € 7,50 (kinderen gratis) inclusief koffie, thee en koekjes in de pauze. 
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Vrouwen van Nu 
Donderdag 28 maart om 20.00uur in het Wijkgebouw te Schellingwoude treed Dhr. Ger 
Belmer op met zijn voorstelling 'De Buitenkant' een kleinkunst soloprogramma met 
zelfgeschreven Nederlandstalige liedjes en humoristische gedichten. Ook vertelt hij 
vrolijke verhalen over zijn 35 jaar in de Noord-Hollandse journalistiek. 
Ook niet leden zijn welkom op deze avond, zij betalen € 5,- toegang. 
Wist u dat ? 
Vrouwen van Nu diverse interesse groepen heeft zoals een Cultuurclub, fietsclub, Nordic-
walking club, reisclub en een tuinclub !  

 
Workshop ‘Mentale Veerkracht’ in de Vrijheidsfabriek 

Stel je voor: je bent 80 jaar en je kijkt terug op je leven. Hoe zou je dan de volgende drie 
vragen beantwoorden? 
1) Ik verspilde te veel tijd aan zorgen over.... 
2) Ik besteedde te weinig tijd aan.... 
3) Als ik kon teruggaan in de tijd, zou ik dit anders doen:…. 
Veel mensen die deze oefening doen, ontdekken dat er een groot verschil zit tussen dat 
waaraan we waarde hechten en dat wat we in werkelijkheid doen. Zonde! 
Hoe kun je nou meer in lijn met persoonlijke waarden en doelen handelen, terwijl er 
steeds verstorende gedachten of gevoelens op de loer liggen? Of ‘het’ steeds anders gaat 
dan je je had bedacht? 
Ben je benieuwd? En ben je bereid om uit je ‘comfortzone’ te stappen? Wil je meer 
voldoening, vervulling en vitaliteit in je leven? 
De Vrijheidsfabriek nodigt je uit om in een avond kennis te maken met tools en 
technieken om je mentale veerkracht te trainen en zo direct invloed uit te oefenen op 
jouw kwaliteit van leven. Mentale veerkracht is een belangrijke sleutel naar meer 
voldoening, vervulling en vitaliteit in je leven. 
Je maakt in een avond kennis met direct toepasbare technieken om: 
• Te leven en bewegen zoals je echt wilt 
• Stress en zorgen terug te dringen 
• Angst, twijfel en onzekerheid te overwinnen 
• Op een effectieve manier om te gaan met pijnlijke gedachten en gevoelens 
• Belemmerende patronen te doorbreken 
Voorafgaand aan de workshop de Persoonlijke waardentest om te bepalen wat voor jou 
persoonlijk het meest van belang is in werk en leven. 
Wanneer: 11 april 2013, 19.00-22.00 (inloop vanaf 1830) 
Waar: De Vrijheidsfabriek, Schellingwouderdijk 235 Sous (tuinzijde) 
Groepsgrootte: 8-12 deelnemers; Kosten: € 30,- 
Aanmelden: katja@vrijheidsfabriek.nl ovv workshop Mentale Veerkracht. 
Je kunt ook bellen:06-28 90 2558 
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Winters wandel- en fietsplezier 
Wandelaars en fietsers hebben afgelopen winter voluit het 'Holland-gevoel' in een winters 
landschap kunnen beleven. 
Een opmerkelijke constatering en daardoor een even opmerkelijke column, want we gaan 
dit keer de lofzang aanheffen op het Stadsdeel Noord. En dat laatste heb ik bij de 
verschillende columnisten van het Zwaantje weinig meegemaakt. Het moet gezegd, er 
was ook weinig aanleiding toe. Ons locale bestuur heeft wel steeds de mond vol over het 
'Holland-gevoel', hetwelk door Landelijk Noord en de daarin liggende dorpen ruimschoots 
zou worden vertegenwoordigd, maar laat de instandhouding en ontwikkeling van de 
onderliggende kwaliteit van dorpsbeelden, landschap en natuur, enthousiast over aan het 
toeval, zal ik maar zeggen. Maar dus niet afgelopen winter, waarin de fietspaden na 
sneeuwval direct daarvan werden vrijgemaakt en regelmatig gepekeld. Hierdoor werd het 
mogelijk om in Landelijk Noord prachtige rondwandelingen en fietstochten te maken in 
een werkelijk schitterend bijna oud-hollands winterlandschap. Het lijkt wel niet op te 
kunnen, nu ook nog eens groot bomen- en struikenonderhoud langs de fietspaden aan de 
periferie heeft plaatsgevonden. Veel opgaand wilgenhout is geknot, zodat iedereen straks 
van een frisgroene onderbegroeing kan genieten en niet al te hoog hoeft te reiken om 
katjes te kunnen snijden. Voor wandelaars en fietsers is het fietspad langs de volkstuinen 
een landschappelijk mooie dwarsverbinding in het gebied. Weidevogels kijken daar 
waarschijnlijk anders tegenaan, maar zij worden door een opeenstapeling van 
ontwikkelingen toch steeds meer teruggedrongen naar de reservaten van 
Staatsbosbeheer. Eenmaal aan die gedachte gewend kunnen we wat anders tegen de 
inrichting van het open landschap aankijken en meer moeras- en broekbosnatuur 
toelaten. Afwisseling in het landschap is voor recreant en de bewoners aantrekkelijk en je 
kunt er uitstekend ongewenste ontwikkelingen mee afschermen. Zonder al te zeer in het 
creatieve vaarwater van ons locale bestuur te gaan zitten, wil ik één voorbeeld noemen. 
Het voortzetten van het broekbos aan de Oostzijde van polder IJdoorn langs de Badhoeve 
zou deze concentratie van verblijfsrecreatie aan het oog onttrekken en ruimte geven aan 
een voetverbinding naar de Herfstergouw. Het onderhoud aan dergelijke 
landschapselementen is beduidend intensiever en dus duurder, dan onderhoud aan het 
weidelandschap, dat de agrarische bedrijven gratis voor ons uitvoeren, maar misschien is 
een onder BSN-werkervaringsbedrijf resorterende landschapsonderhoud en groenploeg 
wel de oplossing. 
Aquarius 

 
Dijkversterking Markermeerdijk 

In februari is het voorkeursalternatief dijkversterking Markermeerdijk vastgesteld, meer 
informatie hierover vindt u op de website van het Hoogheemraadschap 
www.hhnk.nl/dijkversterking of www.dijkvaneendijk.nl. 
De informatie staat ook op de website van de CDR; www.centraledorpenraad.nl 

 
 



30 april Kroningsdag in Durgerdam 
Koninginnedag wordt dit jaar ‘Kroningsdag’. Deze bijzondere gebeurtenis gaan we groots 
vieren. Wegens succes vorig jaar, willen wij dit jaar als onderdeel van het feest weer een 
talentenjacht organiseren, maar dit keer voor de kinderen! 

!!! Durgerdam Got's Talent !!! 
Heb je altijd al willen optreden maar nooit gedurfd? Kom zingen, acteren, dansen, 
jongleren, goochelen, neusfluiten, voorlezen uit eigen werk, turbo-snelle kunst maken, of 
ander talent met ons delen. Verpletter je dorpsgenoten met jouw act.  
Wie: alle kinderen, groepen maximaal 10 personen. 
Wat: maak een act van minimaal 2 en maximaal 5 minuten  
Waar: de DRC-kantine 
Waarom: omdat er nog zoveel ontdekt en onontdekt talent is in Waterland! 
Wanneer: Op 30 april vanaf 16:00 uur 
Dus: begin maar vast te oefenen… 
Acts zijn aan te melden bij Steffi Bording op Dddijk 168 of per mail op 
steffibording@gmail.com 

 
Durgerdammer muziekmiddag 

De Durgerdammer Muziekmiddag is weer terug, en hoe! 
Het gaat een boeiende en afwisselende middag worden met optredens van 2 koren, een 
zangduo, pianomuziek, gitaristen, een 4 mans formatie met popmuziek enz. enz. 
We starten met oude muziek en we eindigen in de jaren 60 met hippiesongs.  
U bent allen van harte welkom 7 april in de Dorpkerk van Durgerdam. 
Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur. 
De entree is gratis, in de pauze en na afloop zijn er drankjes verkrijgbaar.  
Contactpersonen:  
Rita Hendriks ritahendriks@hetnet.nl 
Nina Muntinga ninamuntinga@gmail.com 

 
 

10 maart - Noordwaarts+ 
Galerie Noordwaarts+, de leukste en grootste galerie van Amsterdam, is in oktober 2012 
in Amsterdam Noord van start gegaan. Elke tweede zondag van de maand is er 750 m² 
aan hoogwaardige kunst te bewonderen in diverse ateliers. Elke editie doen er 10 tot 15 
kunstenaars mee en bent u tussen 13:00 en 17:00 uur van harte welkom in de 
werkplaatsen aan de Zamenhofstraat in Amsterdam Noord. 
Geen statische tentoonstellingen, maar levendige ontmoetingen met de makers die 
vertellen over hun praktijk. 
De samenstelling van deelnemers aan NW+ is elke keer anders. 
www.creatief-noord.nl 
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Hotel De Oude Taveerne in Durgerdam zoekt per direct 
Horeca-medewerk(s)ter 
voor de bediening in het restaurant. Ervaring vereist. Eigen vervoer noodzakelijk. 
Werktijden: 9-18 of 12-21 uur. Goed salaris. 
Zowel fulltime als parttime mogelijk. 
Kamermeisje 
Voor het dagelijkse onderhoud van onze hotelkamers. De werkzaamheden bestaan uit het 
zelfstandig schoonmaken en verkoopklaar maken van onze kamers. Verzorging van het 
linnengoed, controleren van de wasserij en het aanvullen van de minibars. 
Ervaring vereist. Eigen vervoer noodzakelijk. 
Werktijden: 10-17 uur of in overleg. Goed salaris. 
 
Wil jij een leuke baan in een jong team? 
Bel voor informatie de heer Ron van Dijk, 06 5020 4154 
 
 

Training Open-i ;  Zelfinzicht 
Donderdag 21 & 28 maart van 9.30 tot 16.30 uur in het Wijkgebouw Schellingwoude 
“We know what we are, but know not what we may be.” 
William Shakespeare, "Hamlet", Act 4 scene 5 
We hadden het zelf niet beter kunnen bedenken, dit is de basis voor de training ‘Open-i’. 
Wie ben je echt? Wat kan je en welke valkuilen heb je geplaatst op jouw levensweg? We 
maken slechts gebruik van een paar procent van onze vermogens. Toch ben je vaak 
succesvol zoals je bent. Daar is dus ook niets mis mee. Als je meer uit jezelf en / of de 
mensen om je heen wilt halen wilt halen is deze training het aangewezen middel. Op 
nuchtere en plezierige wijze leer je stap voor stap hoe je het beste uit jezelf en anderen 
naar boven kan halen. 
Je leert … welke onbewuste patronen jouw gedrag beïnvloeden. 
Maar ook … welke onbewuste patronen de mensen om je heen kenmerken. 
Na afloop van de workshop ... 
- Herken je jouw patronen en maakt irritatie plaats voor begrip; 
- Ben je bewust van je eigen invloed op de buitenwereld; 
- Kies je er voortaan voor of je nog in je eigen valkuilen wilt stappen. 
 
Kosten: Voor de tweedaagse training zijn € 300,-. 
  Indien je met z’n 2-en komt betaal je € 275,- per persoon. 
Informatie: www.open-i.me of http://www.facebook.com/OpeniTraininginZelfinzicht 
 
Meike van Tilburg 06-34193150 
Raquel van Oijen  06-14165651 

 
 

http://www.open-i.me/
http://www.facebook.com/OpeniTraininginZelfinzicht


Agenda vanaf maart 
 
 

  

  7 mrt Vergadering Werkgroep CLN, CDR 
  8 mrt Tweedehands Kledingbeurs, Holysloot 
  8 mrt Voorstelling 'Pandora', Durgerdam 
10 mrt Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht 
11 mrt Ledenvergadering Oranjeverening Ransdorp 
12 mrt Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
13 mrt Creatief op Papier, Ransdorp 
14 mrt Reanimatiecurcus, Holysloot 
16 mrt Vrijwilligersdag Volgermeer 
17 mrt Schoonmaakactie Schellingwoude 
17 mrt Kunst in de Kerk, Holysloot 
20 mrt Creatief op Papier, Ransdorp 
20 mrt 55+ Soos Zunderdorp, Passie en Pasen in de kunst 
21 mrt E.H.B.O. curcus, Holysloot 
26 mrt 50+ Soos Holysloot, Sing along voor senioren 
27 mrt Creatief op Papier, Ransdorp 
28 mrt Vrouwen van nu, voorstelling 'De Buitenkant' 
28 mrt E.H.B.O. curcus, Holysloot 
3 april Jaarvergadering DR Schellingwoude 
7 april Durgerdammer muziekmiddag 
9 april 50+ Soos Ransdorp, Lunch 
  

  

Colofon 
Kopij april digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 5 april 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
c.dorpenraad@planet.nl 

Site: 
www.centraledorpenraad.nl 
of 
www.landelijknoord.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/
http://www.landelijknoord.nl/

	N.B.: Op speciaal verzoek is de 'Bejaardenhoek' met een groter lettertype gedrukt.

