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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
13 november  Dorpsraad Zunderdorp 
20 november  Vergadering Dagelijks Bestuur 
27 november  Dorpsraad Holysloot 
30 november  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. 
 

Enquête voor een beter fietsklimaat 
De Fietsbond en Stadsdeel Noord willen samen met u werken aan een beter 
fietsklimaat. Waar meer mensen vaker de fiets gebruiken. Om het Noordse 
fietsklimaat goed te kunnen beoordelen is uw mening belangrijk: Wat zijn de 
knelpunten en waar liggen de kansen voor fietsers ? 
Daarom vragen wij u mee te doen aan de bewonersenquête. 
Meedoen kost 5-10 minuten. Als u uw e-mailadres bij de enquête vermeldt maakt u 
kans op een leuk fietsboekje over Amsterdam. De enquête en meer informatie zijn te 
vinden op www.fietsbond.nl/amsterdam-noord 
Eind 2012 worden de resultaten van 'Wijken voor de Fiets' aangeboden aan het 
Stadsdeel. 
(informatie overgenomen uit Stadsdeelkrant) 
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Vergadering Dorpsraad Zunderdorp 
De Dorpsraad Zunderdorp nodigt de inwoners van Zunderdorp en geïnteresseerden 
uit voor een Openbare dorpsraadvergadering op: dinsdag 13 november om 20.00 
uur in het Jeugdgebouw van Zunderdorp 
Agenda: 

1. Opening 
2. Verslag vorige vergadering 
3. Mededelingen 
4. Lopende zaken: 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

Aansluitend (vanaf +/- 21.00 uur): 
Kennismaken met onze Buurt regisseur. 
Onze Buurt regisseur, Simon Gelens is aanwezig om zich voor te stellen aan diegene 
die nog geen kennis met hem hebben gemaakt, en ook om iets te vertellen over zijn 
werkzaamheden in ons gebied, en eventuele vragen te beantwoorden. 
Poort van Waterland 
Henk Hagendoorn zal ons op de hoogte stellen over de voortgang en stand van zaken 
van de Poort van Waterland. 
U bent van harte welkom !! 

 
17 november: Intocht Sinterklaas 

Hij komt, hij komt…. 
Over iets meer dan een week komt hij weer: de Vrind van ieder Kind. 
Op 17 november swingen De Pietels vanaf 12 uur in de muziektent van Durgerdam. 
Met zang en dans maar ook warme drankjes wachten we zo op de aankomst van de 
boot. Sinterklaas verwachten we rond 13 uur. Groot en klein: iedereen is welkom op 
de dijk! De sintvoorstelling in de kerk daarna (vanaf 14 uur) is alleen toegankelijk 
voor de kinderen van groep 1 t/m 5 uit Landelijk Noord. Voor iedereen echter, is er 
de mogelijkheid om meteen na de intocht de schoen te zetten bij Landmarkt. Voor 
de volwassenen is er bovendien op 3 december een Rijmavond in Landmarkt. Tussen 
18:00 en 21:00 kunt u inlopen om met een hapje en een drankje de gedichten nog 
wat aan te scherpen. Meer weten? Op zoek naar details of de teksten van De 
Pietels? Het programma, eventuele bijzonderheden en extra surprises kunt u 
nalezen op de site van de Centrale Dorpenraad: www.centraledorpenraad.nl  
De Sinterklaascommissie 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Dorpsraad Durgerdam 
Afgelopen maand is onze buurtregisseur uitgenodigd in de vergadering van de 
dorpsraad. 
Simon Gelens is bereikbaar op 0900-8844 en doet ons gebied samen met een collega 
(nu met zwangerschapsverlof) Mariska Ploeger. Samen zijn ze 48 uur beschikbaar 
voor LN. 
 
Een aantal zaken die spelen zijn besproken: 
Inbraken en autodiefstal: Er is een periode van 2 weken geweest met een reeks 
inbraken en daarna incidenteel. Ook zijn er enkele auto's in het gebied gestolen en is 
er sprake van autoschade. De buurtregisseur heeft een groep hinderlijke Roemenen 
irritant gevolgd waardoor de groep verhuisde. Het is niet hard te maken of het een 
met het ander te maken heeft. 
Het blijft belangrijk om verdachte zaken en personen snel te melden. In een 
spoedeisende situatie (inbraak, vernieling, diefstal) kan dat via 112. Bij vagere zaken 
via mail, 0900-8844 en meldpunt anoniem. 
Handhaving parkeerbeleid: Dorpsraad heeft Simon bijgepraat. Recent lijkt er weer 
sprake van oneigenlijk gebruik bedrijfsontheffingen en een enkele oude vergunning. 
We constateren wel dat de situatie beter is dan 5 jaar geleden maar dat een 
aanscherping van beleid nodig is. Ook rond de verkeersborden aan het begin van het 
dorp is er door SDAN nauwelijks actie ondernomen.  
Simon zal zo veel mogelijk aanwezig zijn bij dorpsevenementen. Volgende 
Sinterklaasintocht 17 november. 
Wij willen het volgende nog even onder de aandacht brengen: 
Elke woning heeft recht op 1 parkeerplek binnen het dorp, het gebruik van 
bedrijfsvergunningen of oude verlopen vergunningen blijft onwenselijk de 
buurtregisseur heeft aangegeven op het correct gebruik van de parkeerregels toe te 
zien en daar waar nodig te handhaven.  
Daar het er op lijkt dat onze dorpen ook steeds vaker in trek zijn bij lieden die op 
onze eigendommen uit zijn vragen wij u, als u iets verdachts ziet, dit te melden via 
het hierboven genoemde nummer. 
Ook willen wij wijzen op de mogelijkheid u aan te melden bij Burgernet. Dit medium 
wordt door de hulpdiensten gebruikt om lokaal te informeren over zaken die er 
spelen in uw buurt. Dit gebeurt via sms en of e-mail.  
Tenslotte: 
Onlangs is de presentatie van het Hoogheemraadschap over de dijkversterking in de 
DRC-kantine goed bezocht door onze bewoners en werden er kritische vragen 
gesteld over de gepresenteerde plannen. 
Op onze website www.onsdurgerdam.nl  staat een samenvatting. 
 

http://www.onsdurgerdam.nl/
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Dorpsraad Holysloot 
De Dorpsraad Holysloot nodigt u van harte uit om op 27 november om 20.00 uur 
naar het Wijkgebouw te komen voor de jaarlijkse dorpsraadvergadering. 
Op deze avond wil de Dorpsraad u graag vertellen wat wij de afgelopen periode 
hebben gedaan. Zo is er onder andere nieuws over de parkeerplaats. Daarnaast 
willen wij graag weten waar de Dorpsraad volgens u zich het komende jaar mee 
bezig moet gaan houden. 
Tevens vinden er verkiezingen plaats. Volgens de statuten van de dorpsraad moet 
een dorpsraadslid elke vier jaar herkozen worden voor een nieuwe termijn of 
aftreden. De termijnen van Jaap Honingh en Frank Vandenbussche lopen af. Jaap 
stelt zich herkiesbaar, Frank niet. Frank heeft vele jaren de belangen van Holysloot 
vertegenwoordigd in de dorpsraad en wij zijn hem hier zeer erkentelijk voor.  
Met het vertrek van Frank is er een open plek in de dorpsraad. Belangstellende 
kunnen zich opgeven bij Milah Wouters via milah@milah.nl of 06 20246461. Tot 20 
november kunt u zich aanmelden.  
De dorpsraad komt op voor de belangen van het dorp en haar bewoners, zij volgt 
ontwikkelingen in het gebied. Wij vergaderen 5 á 6 keer per jaar in de avonduren en 
organiseert de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie (samen met de clubs en verenigingen) 
en de jaarvergadering.  
Graag tot de 27e.  
De Dorpsraad Holysloot 

 
Informatie over Tweede Wereldoorlog 

In de afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten in de dorpen geweest, 
daarbij is veel waardevolle informatie verzameld die de komende periode verder 
wordt uitgewerkt. Ook volgen er nog een aantal afspraken bij mensen thuis. 
De werkgroep is nog altijd op zoek naar foto's van het dagelijks leven en de 
dorpen/omgeving omstreeks de periode 1940-1945. Foto's van de straat, de bakker, 
koeien op stal, enz. Als u foto's heeft dan willen wij deze graag van u lenen zodat wij 
deze kunnen scannen voor ons boek. We kunnen ze eventueel bij u afhalen en u 
krijgt ze binnen enkele dagen retour. 
Alvast bedankt ! 

Meedoen in Noord 
Tot 15 november kunnen er nog subsidieaanvragen ingediend worden voor de 1e 
periode 2013, voor activiteiten in het kader van Meedoen in Noord. 
Deze subsidie is bedoelt om burgers te stimuleren en activeren om initiatieven te 
ontplooien voor en met bewoners in Noord. Meer informatie kunt u vinden op de 
website van het Stadsdeel: www.noord.amsterdam.nl/zorg en welzijn of neem 
contact op met het kantoor van de CDR: 020-4904437. 
 

mailto:milah@milah.nl
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
Botkloppen en Slapen 

 Wij hadden in Durgerdam twee Klazen Bording, een familie waaraan een 
ijselijke dorpslegende is verbonden. Beide Klazen waren getrouwd met zusters 
Bakker. ´Kleine Klaas` overleed enkele jaren geleden. 'Grote Klaas' op 11 november 
jongstleden op dezelfde dag dat zijn vrouw Ali twee jaar eerder heenging. Aan deze 
Klazen was de Durgerdamse botklopperslegende verbonden, dat vooral Kleine Klaas 
levend hield. 
 Botkloppen was een vismethode toegepast op de bevroren Zuiderzee. Men 
liet daartoe, een plank op het ijs klappen, om zo de in de modder sluimerende bot 
op te jagen, naar netten, gespannen door gemaakte gaten in het ijs. 

Het heengaan van onze grote Klaas zat me dwars, want hij kwam regelmatig 
bij ons langs, als vriend en vooral als goede buur, al sinds de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw. Mijn gedachten gingen, in plaats van te slapen, naar Klaas´s 
botkloppende voorouders vader Klaas en zonen Klaas en Jaap. Deze gingen op 13 
januari 1849 botkloppend het ijs op. Blij met de goede vangst, gingen ze, ondanks 
het risico van de invallende dooi en opstekende zuidwesten wind, nog één trek wat 
verder van het dorp maken. Verbijsterd merkten ze op een gegeven moment, dat 
het ijs was gaan bewegen, er was open water ontstaan tussen hen en de thuishaven. 
Durgerdam was onbereikbaar geworden! Door de ebstroom en wind dreven ze na 
enkele dagen onopgemerkt langs Enkhuizen.Vloedstroom en gedraaide wind deed ze 
na nog veel meer dagen weer onopgemerkt langs Schokland drijven.Na een 
vreselijke twee weken op het ijs, levend van de gevangen bot, werden ze bij 
Vollenhoven gezien, en op 27 januari gered.Vader en zoon Klaas met bevroren 
voeten. Klaas jr. overleed na een week aan de ontberingen, Klaas sr. na een maand. 
Jaap kon de ontberingen navertellen aan een schoolmeester, die er een spannend 
jongensboek van maakte. Zo was een dorpslegende geboren. 

Waaraan overleden de beide Bordingen nou precies? Piekerde ik slapeloos 
verder. Het verhaal van de Bordings deed me denken aan de ontberingen van 
Nederlandse zeelui in de poolzee tijdens de Tweede Wereldoorlog.Vooral aan 
degenen die vechtend de poolhaven Moermansk moesten zien te bereiken, om 
oorlogsmaterieel voor de Russen af  te leveren. Zij die daarbij hun schip verloren 
moesten roeiend in een sloep een Russische haven zien te bereiken, waarbij het 
bevriezen van voeten nogal eens voorkwam. De Russen hadden tegen zulke 
bevriezingen een natuurgeneeskundige methode. Ze verbonden de aangetaste voet 
met een compres met maden, die het gevecht tegen het rottende bevroren vlees 
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grotendeels van het slachtoffer overnamen, hun verzwakte lichaam sparend. Zou 
zo´ns behandeling de Bordings hebben gered? Wellicht! Na de oorlog kocht ik van 
een Moermanskganger de zware grove duffelse houtje toutje jas die hij voor die reis 
had meegekregen. Hij vertelde me over deze geneeswijze. 
 Onze huidige Klaas z´n darmen functioneerden niet meer goed. Alle eten en 
drinken deed hem veel pijn. Daardoor verzwakt, gaat de kwaliteit van leven, door 
pijn snel tot onder het nulpunt zakken… Dan is het heengaan op dezelfde dag dat je 
geliefde twee jaar eerder stierf een mooi gebaar…! 
 Zo mijmerde ik door en dacht aan mijn column van september over 
“mediteren.” : Concentreren op buikademhalingen en deze tellen. Dat hielp. Zo sliep 
ik uiteindelijk in. 
 
Ernst   nov.2012 
 
Familie, buren, dorpsgenoten, IJ-leden en alle andere bekenden, 
Op deze wijze dank ik u allen heel hartelijk voor het getoonde medeleven bij het 
overlijden van mijn vader. 
De vele kaarten en brieven die ik heb ontvangen en de vele bloemen die zijn 
meegenomen bij zijn begrafenis hebben mij goed gedaan. 
Dirk Zoutendijk  

 
Wine en Dine in Drink & Eetlokaal Het Schoolhuis te Holysloot 

Op donderdag 15 november a.s. nodigen wij u graag uit voor een Wine en Dine.  
Het Schoolhuis verrast u graag met een viergangen diner en Wijnhandel Van 
Krimpen maakt het diner compleet met bijpassende Italiaanse wijnen! 
U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom aan de Dorpsstraat 38 in Holysloot.  
Het menu voor de “Wine & Dine” bestaat uit, 
Ontvangst met een hapje en drankje, 
Voorgerecht,Tussengerecht, Hoofdgerecht en een Dessert, 
Voor vegatariers hebben wij natuurlijk een alternatief. 
De kosten voor het viergangendiner, een aperitief en de begeleidende wijnen 
bedragen € 45,- per persoon. 
Voor inlichtingen, het menu, en reserveringen kunt u ons bereiken  
van woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. 
Van donderdag t/m zondag zijn wij geopend voor diner. 
Drink & Eetlokaal Het Schoolhuis 
Dorpsstraat 38 
1028 BE  Holysloot 
Tel. 020-4904414 
info@schoolhuisholysloot.nl / www.schoolhuisholysloot.nl 

mailto:info@schoolhuisholysloot.nl
http://www.schoolhuisholysloot.nl/
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Seniorenorkest d’Oude Stadt geeft concert in Durgerdam 

Op zondag 11 november 2012 om 14.30 u geeft kamerorkest d’Oude Stadt een 
concert in de dorpskerk in Durgerdam, Durgerdammerdijk (achter Café-restaurant 
“de Oude Taverne”). 
Orkestvereniging d'Oude Stadt werd in 1978 opgericht met als doelstelling oudere 
musici, zowel beroeps als amateurs, in de gelegenheid te stellen in een orkest te 
spelen. Tegenwoordig spelen er uitsluitend amateurmuzikanten in het orkest, en 
worden ook jongere leden toegelaten. De leeftijd van de musici varieert van 44 tot 
maar liefst 97 jaar. Op het repertoire staat voornamelijk muziek uit de achttiende 
eeuw: Mozart, Haydn, J.C. Bach en dergelijke. Het orkest repeteert elke 
woensdagmiddag in het wijkgebouw in Schellingwoude. 
Op het programma van het concert staan: de symfonie nr. 47 van Haydn, de 15e 
symfonie van Mozart, de symfonie in D van Stamitz, van J.C. Bach zijn symfonie in G 
en het pianoconcert nr. 12 van Mozart. In dit laatste werk treedt de Amsterdamse 
pianist en pianodocent Kees van Mourik op als solist. 
Sinds 1996 is Janós Konrád de vaste dirigent van het orkest. Hij is al jaren solo-
altviolist van het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
Het orkest wil graag meer strijkers werven. Violisten en altviolisten zijn van harte 
welkom. Als u mee wilt spelen, kunt u contact opnemen met Jaap Balvers, 0299-
651938. 
De entreeprijs voor het concert bedraagt € 7,50; kinderen t/m 12 jaar gratis. 

 
Beatrice van der Poel & Band – Hard en Hoofd 

Een warme gloedvolle stem met een rauw randje. Teksten die diep gaan, oprecht 
zijn, vragen opwerpen en woorden die nagalmen. Singer songwriter Beatrice heeft 
Soul, heeft Blues, heeft poëzie en het lef om in het Nederlands haar ziel en zaligheid 
op tafel te leggen. Hartverwarmend en met een vlijmscherpe visie op het leven. Met 
haar soulvolle band brengt Beatrice de mooiste liedjes van haar albums Langzaam 
Los en Hard en Hoofd, waarvoor ze in de pers lovende recensies kreeg. Naast eigen 
werk, zingt ze haar Nederlandse hertalingen van o.a. Jimi Hendrix, Kris Kristofferson 
en Nick Cave. Korte anekdotische teksten van Thomas Verbogt zorgen voor een 
ongewoon literair theaterconcert waarvan muzikale fijnproevers zullen smullen!  
De muzikale bezetting is als volgt: lapsteel en gitaar: Beatrice van der Poel, gitaar: 
Tim Eijmaal (New Cool Collective, Sven Hammond Soul), percussie: Daniel van Dalen 
(Sven Hammond Soul), basgitaar: Thijs Vermeulen (Sjako). 
U bent van harte welkom op zondag 18 november bij dit concert georganiseerd door 
de commissie Kunst in de Kerk. De toegang is € 7,50 inclusief koffie/thee in de pauze, 
kinderen gratis. Het concert begint om 15.00 uur en vindt plaats in het Witte Kerkje 
in Holysloot. 
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Pepernoten bakken in Het Schoolhuis met zwarte Piet. 
Woensdag 21 november 2012 tussen 12.00 uur en 16.00 uur, bakt zwarte Piet samen 
met de kinderen die langs komen pepernoten. 
Limonade en een zakje zelf gebakken pepernoten mee naar huis kost € 3,- per kind. 
Heb je zin om te komen bakken, laat het ons dan even weten. 
Het Schoolhuis is geopend van woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. 
Tel. 020-4904414 
Groetjes en misschien tot ziens, 
Namens alle medewerkers van Het Schoolhuis en natuurlijk Zwarte Piet 

 
Vrouwen van Nu 

Op donderdag 22 november komt de heer John Duphey van de Stichting Educare een 
lezing geven over het dagelijks leven in Afrika en met name in Ghana. De heer 
Duphey die al 30 jaar in Nederland woont, kan op zeer levendige en aanschouwelijke 
wijze vertellen. 
Lokatie wijkgebouw Schellingwoude. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Entree leden gratis, niet leden € 5,-. 

 
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 2 december van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel Profumo 
weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. Dit keer in het 
wijkgebouw naast het witte kerkje in Schellingwoude (Wijkergouw). 
Op de proeverij worden minimaal acht bijzondere & zeer smaakvolle winter- en 
feestwijnen geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking 
met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk decemberbuffet (warme 
en koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn wordt 
geserveerd. De Waterlandse gans zal hierbij een prominente rol vervullen… 
Kosten van de proeverij bedragen €10,00 per persoon. 
Het diner, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,00 per persoon. 
Indien u komt proeven en eten betaalt u slechts €35,- 
Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32, 
telefoon: 020-6890500/ 06-38104988 of email: profumo@online.nl. 
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag voor zondag 25 november. 
Er is plaats voor maximaal 35 personen. Wij hopen u te zien op zondag 2 december! 
 
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 

mailto:profumo@online.nl
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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 
 

Extra Premiѐre Van Puffelen 
Durgerdammer Chris van Puffelen staat met zijn voorstelling PANDORA drie keer in 
de Roode Bioscoop (Amsterdam). 
De Premiѐre voorstellingen 9 en 10 november waren snel uitverkocht. Er is een 
derde Premiѐre avond ingelast: vrijdag 16 nov. 
Voor dit optreden zijn nog enkele kaarten te koop.  
De SOLOvoorstelling is een mengeling van muziek en video. Veel beelden zijn 
opgenomen in Landelijk Noord. www.vanpuffelen.biz 

 
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 
 

Aangeboden: Logeerruimte in Schellingwoude 
De feestdagen komen er weer aan, gezellig met je vrienden een avondje tafelen en 
bijpraten. 
Jammer dat ze zo laat nog zo'n eind naar huis moeten rijden...... 
Denk dan ook eens aan ons onlangs voltooide tuinhuis aan de Noorder IJdijk 107 in 
Schellingwoude.: verblijf in een vrijstaand appartement voor 3 volwassenen (plus 
eventueel 1 op de slaapbank),  woonkamer met goed voorziene kookgelegenheid, 
badkamer met douche en slaapzolder, CV, wifi. 
Voor alle info, ook foto's, zie www.bedandbikeamsterdam.nl of bel 06-46221522  
Carla van Beek en Anrik Engelhard. 
 

Prachtig open haard hout 
Aangeboden: Hout voor open haard en kachel, gedroogd én gekloofd.  
Wordt in Landelijk Noord aan huis afgeleverd. Telefoon 05-11452480 

http://www.vanpuffelen.biz/
mailto:ritahendriks@hetnet.nl
mailto:ninamuntinga@gmail.com
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Schoonmaker gezocht 
Wij zijn op zoek naar goede ervaren schoonmaker die in eind febr/begin maart in 
een paar dagen het hele huis aan een voorjaarsschoonmaak wil onderwerpen, zo'n 
echte ouderwetse waarbij alles van zijn plaats gaat. 
Tel 06-11380378, Durgerdammerdijk 187, mizzi 

 

 

Groene Buren Bioscoop 
Dinsdag 13 november draaien we Films over Fijnstof, (oa van Milieudefensie). 
Elders in dit nummer schrijven we al over fijnstof en de aktie Samen voor Gezonde 
Lucht met het kersverse meetpunt fijnstof in Schellingwoude. 
Fijnstof vormt één van de planeetgrenzen. Fijnstof vormt op sommige plaatsen een 
dikke deken rond de aarde (door verkeer, industie, scheepvaart, bosbranden enz) die 
ook het klimaat beinvloedt. De actie van Milieudefensie gaat vooral over onze 
gezondheid. En zo vormen Milieudefensie en Mijn CO2 Spoor goede partners. Doet U 
mee? 
Behalve de film is er natuurlijk ook allerlei info over klimaatverandering en wat we er 
aan kunnen doen. Ook over ons project WoonWinst over huisisolatie en de hulp die 
je daarbij kan krijgen kunnen we van alles laten zien! (U kunt zich aanmelden via 
www.woonwinst.info) 
 
Onze inleiding gaat over de aktie Samen voor Gezonde Lucht 
(www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit). 
Als altijd is er veel gelegenheid voor discussie, en om van een glaasje te genieten. 
Groene Buren Bioscoop Adres:  
Wijkgebouw Schellingwoude, naast de kerk 
Wijkergouw 10, 1023 NV Schellingwoude 
 
Zaal open 19:30 uur dinsdag 13 november ; koffie enz  
Start film 20:00 uur Drankje + discussie + napraten; Gratis,  
 
Groene Groet van Anrik Engelhard, Kees Meekel, Ruben Heikoop (Bestuur Stichting 
Mijn CO2 Spoor) 
www.groeneburen.net en www.mijnco2spoor.nl en www.woonwinst.info 
Contact: info@mijnco2spoor.nl of 06-46221522 
 
13 november is de laatste Groene Buren Bioscoop in 2012!  
In 2013 draaien we op 8 januari, 5 maart, 7 mei, 17 september, 12 november.  

http://www.milieudefensie.nl/
http://www.woonwinst.info/
http://www.groeneburen.net/
http://www.mijnco2spoor.nl/
http://www.woonwinst.info/
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Agenda vanaf november 
 

  

8 nov Reanimatiecurcus, Holysloot 
11 nov Concert Seniorenorkest in Durgerdam 
13 nov Dorpsraad Zunderdorp 
13 nov Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
14 nov Creatief op Papier, Ransdorp 
15 nov Reanimatiecurcus, Holysloot 
15 nov Wine & Dine te Holysloot 
17 nov Intocht Sinterklaas 
18 nov Kunst in de Kerk, Holysloot 
20 nov Dagelijks Bestuur, CDR 
21 nov Creatief op Papier, Ransdorp 
21 nov Pepernoten bakken, Holysloot 
22 nov E.H.B.O.curcus, Holysloot 
22 nov Vrouwen van Nu, Schellingwoude 
27 nov 50+ Soos Holysloot, Ton Pieters 
27 nov Dorpsraad Holysloot 
28 nov Creatief op Papier, Ransdorp 
28 nov 55+ Soos Zunderdorp, Sinterklaasviering 
29 nov E.H.B.O.curcus, Holysloot 
2 dec Profumo wijnproeverij, Schellingwoude 
4 dec 50+ Soos Ransdorp, Sinterklaas 
  

Colofon 

Kopij december digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 30 november 

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/

