
 1 

 

 
 

Maandblad voor Landelijk Noord 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 

januari 2011  nummer 1  jaargang 36 
 



 2 

 
 

Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en ook de CDR is weer van start. Het 
Dagelijks Bestuur en personeel wenst u alle goeds voor 2011 !! 
Half december heeft de CDR een brief van het Stadsdeel ontvangen 
waarin wordt aangeven dat alle structurele subsidies met ingang van 1 
januari 2012 worden beïndigd en dat het Stadsdeel zijn financiële positie 
moet heroverwegen. Gedurende het jaar worden vernieuwde 
(subsidie)relaties aangaan met de diverse partijen. Ook de CDR ontvangt 
subsidie van het Stadsdeel en wordt dus getroffen door deze maatregel. 
De komende maanden gaat het bestuur zich volop inzetten om zijn 
voortbestaan te waarborgen zodat we de dorpsraden en de bewoners van 
Landelijk Noord kunnen blijven ondersteunen !! 
 
De redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
18 jan  Dagelijks Bestuur 
27 jan  Plenaire vergadering CDR 
28 jan  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
3 febr  Werkgroep Cultuur LN 
De vergaderingen zijn op het kantoor van de CDR en beginnen doorgaans 
om 20.00 uur. 
 

Plenaire vergadering CDR 
Op donderdag 27 januari is in het Jeugdgebouw van Zunderdorp de 
jaarlijkse plenaire vergadering. Aansluitend is er een themabijeenkomst 
met als thema: Leefbaarheid. Voor beide wordt u van harte uitgenodigd ! 
De vergadering begint om 19.30 uur, agenda: 

• Opening 
• Verslag vergadering 2009 
• Jaarrekening 2009 
• Verkiezing Dagelijks Bestuur 
• Rondvraag / Sluiting 

Vanaf 20.15 uur is er een pauze en inloop voor de themabijeenkomst die 
om 20.30 uur begint. Dr Frans Thissen van de Universiteit van Amsterdam 
zal een lezing houden over ‘Wat houdt een dorp leefbaar en vitaal?’. 
Aanvullende informatie vindt u in het middenblad van dit ’t Zwaantje. 
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Nieuwjaarsrecepties 

Zoals gebruikelijk aan het begin van een nieuw jaar worden er weer de 
nodige nieuwjaarsrecepties gehouden, dit jaar zijn er 3 dorpsraden welke 
daar mede-initiatiefnemers van zijn. 
Op zaterdag 8 januari houdt de Dorpsraad Zunderdorp samen met de 
Oranjevereniging en IJsclub een receptie van 15.00 tot 18.00 uur in het 
Jeugdgebouw. 
Zondag 9 januari organiseert de Dorpsraad Holysloot een receptie van 
16.00 tot 18.00 uur in het Wijkgebouw, dit doen zij samen met de 
Toneelvereniging, Klaverjasvereniging, Oranjevereniging, Turnverenging, 
Loopgroep en Dartclub. 
Ten slotte is óók op zondag 9 januari de receptie van de Dorpsraad, 
IJsclub, Oranjevereniging en Dorpscafé van Schellingwoude in de 
Schellingwouderkerk van 16.00 tot 18.00 uur. 
 
 

Zwaar verkeer in Landelijk Noord 
Per 1 juli 2010 zou het Stadsdeel een nieuwe regulering voor zware 
verkeer in Landelijk Noord instellen. Deze regulering is uiteindelijk niet 
doorgezet vanwege o.a. grote bezwaren van de CDR en agrariërs uit het 
gebied. 
Nog steeds is er geen duidelijkheid over de te nemen maatregelen om het 
ongewenste zware verkeer in ons gebied te weren. De CDR pleit er bij het 
Stadsdeel voor dat behalve naar het zware verkeer er ook naar de staat 
van de diverse wegen wordt gekeken. Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 
3 december j.l. is het zware verkeer besproken. In opdracht van het 
Stadsdeel doet Arcadis een onderzoek naar de draagkracht van de wegen 
wat moet uitmonden in een voorstel van aanpak. Eind januari is dit 
onderzoek klaar en uiteraard wil de CDR betrokken blijven bij de verdere 
plannen. Zodra er meer bekend is zullen wij óf het Stadsdeel u hiervan op 
de hoogte brengen. 

 
 

Nieuws van de Dorpsraad Schellingwoude 
Boomspiegels: Aan de Schellingwouderdijk zijn de boomspiegels 
uitgegraven, waardoor de roosters rond de bomen weer zichtbaar zijn. 
Wanneer de bewoners in het voorjaar rond de bomen gras inzaaien staan 
de komende zomer de bomen aan de dijk er weer luisterrijk bij. 
Pontje Schellingwouderpark: Een vandaal heeft het voetveertje -dat 
toegang geeft tot het park- tot zinken gebracht door er onder water een gat 
in te boren. Ook worden de hekken in de hoek bij de Noorder IJ-dijk 
regelmatig vernield. De Dorpsraad heeft zich ingespannen het pontje te 
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behouden. De luchtkasten zullen met PUR-schuim worden gevuld om het 
pontje het komend seizoen voor verder zinken te behoeden. Wel zijn we 
bang dat ook het komend jaar het pontje doelwit wordt van vernielingen. 
Wanneer u iets ziet, neemt u contact op met de wijkagent de heer 
Boltendal of met iemand van de Dorpsraad. 
Tenniskooi: De tenniskooi aan de Schellingwouderdijk is recent opgeknapt. 
Alleen heeft men verzuimd de achterzijde ter herstellen. Ons is toegezegd 
dat ook dit binnen afzienbare tijd hersteld zal worden. 
Landmarkt: Er wordt druk gewerkt aan het renoveren van de kassen op het 
voormalige Bert Pols-terrein. De bedoeling is dat eind maart de 
Landmarkt-vestiging open zal gaan. Ook zal de firma Fietsplezier 
omstreeks die tijd in het nieuwe bedrijfspand zijn gevestigd. In januari 
wordt de beroepszaak in de bodemprocedure behandeld, die enkele 
bewoners hebben aangespannen tegen de Landmarkt-vestiging. 
Bushokje: Het bushokje aan het begin van de Schellingwouderdijk wordt 
regelmatig vernield. De Dorpsraad spant zich in om de plek van dit hokje 
te verbeteren. Er is dan meer sociale controle en wachtenden hoeven dan 
niet meer in de wind te staan. Onze inspanningen zijn vooralsnog weinig 
succesvol, maar we blijven ons best doen. We houden u op de hoogte. 
 
 
de helaasheid der dingen.... 
het is ons niet gelukt het dorpshuis aan te kopen. We hadden met elkaar 
uiteindelijk € 35.000,- bijeengesprokkeld, dat ons, gezien de vraagprijs, 
veel te weinig leek. Tot onze verrassing is het wijkgebouw voor € 45.000,- 
verkocht aan Ton Zwolsman. Wel zuur, we kwamen dus maar € 10.000,- 
tekort. Goed nieuws is dat Ton het bij het oude wil laten en we elkaar dus 
nog regelmatig kunnen treffen in het wijkgebouw. 
Namens de stichting Dorpshuis Schellingwoude wil ik iedereen die geld 
heeft toegezegd of op een andere wijze heeft meegeholpen met geld 
inzamelen hartelijk bedanken voor hun inzet. Van de incasso-machtigingen 
zal uiteraard geen gebruik worden gemaakt. Het geld dat is verdiend met 
de veilingen zal worden gebruikt voor een nader te bepalen goed doel, bij 
voorkeur in het algemeen belang van Schellingwoude. De 
nieuwjaarsreceptie, die plaatsvind op 9 januari van 16:00 tot 18:00 in het 
Kerkje, lijkt ons zo’n goed doel en in het algemeen belang van 
Schellingwoude. 
 
Voor iedereen een heel fijn 2011! 
Dorpsraad Schellingwoude 
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Grote grazers, een redelijk alternatief 
Op het eerste gezicht lijkt de inspanning van de bewoners-actiegroep uit 
Nieuwendam voor het behoud van het Landschapselement Zwarte Gouw 
een algemeen en gezamenlijk belang te vertegenwoordigen. 
Ten dele en zeker waar het stelling nemen tegen het stadsdeelinitiatief, om 
in het Landschapselement een avonturenspeelplaats voor kinderen aan te 
leggen, de inzet is, klopt de omschrijving 'gezamenlijk belang' wel. Om een 
goed beeld te krijgen moeten eerst wat begrippen verduidelijkt worden. Het 
gaat hier niet om weiland en ook niet om een van de laatste stukjes natuur 
die Noord rijk is, maar om een in het kader van de landinrichting 
aangelegd Landschapselement. Een geslaagde poging om het 
Waterlandse dieënstelsel door het accentueren van de Nieuwe Gouwsloot, 
zichtbaar door te trekken tot aan de grens met stedelijk Noord. Er ontstond 
zo een aantrekkelijk wandelgebied met graspaden en veredeld knuppelpad 
door de rietvegetatie. Het Landschapselement vormt een goede 
recreatieve verbinding vanuit de stadsrand met het overige Waterlandse 
wandel- en fietspadennet. In een dergelijk gebied hoort geen 
avonturenspeelplaats en hier eindigt tevens het gezamenlijke belang met 
de Nieuwendamse actiegroep, die zich uitsluitend te weer stelt tegen de te 
verwachten beperkingen van de mogelijkheden om hun honden niet-
aangelijnd te kunnen uitlaten. De verwachting is dat met een avonturen-
speelplaats en natuurlijke begrazing van het gebied, er een aanlijnplicht 
voor honden komt, waarmee volgens de actiegroep weer een mooi stukje 
Amsterdam verloren raakt. Het is maar van welke kant je daar tegen aan 
kijkt. De startnotitie van het bestemmingsplan Landelijk Noord laat aan 
duidelijkheid voor wat betreft de scheiding van functies weinig te wensen 
over. Behoud en zo mogelijk versterking van natuurwaarden van het 
karakteristieke veenweidelandschap, waarbij de recreatieve mogelijkheden 
zich het beste laten omschrijven als extensieve recreatie en recreatief 
medegebruik. Hieronder wordt verstaan wandelen, fietsen en kanoën. 
Gebruiksgroen en daarin voorkomende functies zijn verwezen naar de 
Noorderstrook, het gebied tussen de A10 en de Zwarte Gouw. Dat kan dus 
een avonturenspeelplaats voor kinderen zijn, maar ook eventuele 
uitlaatgebieden voor honden. Of je daar ook nog eens commerciële 
uitlaatservice-bedrijven wil toelaten, moet je als Stadsdeel maar zelf 
uitmaken. In het openbaar groen van Landelijk Noord horen ze beslist niet 
thuis, daar passen grote grazers heel wat beter in het landschap. Dat niet-
aangelijnde honden en fietsers/wandelaars geen goede combinatie 
vormen is algemeen bekend en zal door iedere wandelaar, die wel eens 
een aan de aandacht van het baasje ontsnapte hondedrol tussen zijn 
profielzolen vandaan heeft moeten peuteren, luidkeels worden 
onderschreven. Een smeriger karwei is voor niet-hondenbezitters 
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nauwelijks denkbaar. De enorme vlaaien van grote grazers lijken dan een 
zeer redelijk alternatief. 
Zijbijter 
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Uitnodiging van de Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord 

 
Op donderdag 27 januari houdt de Centrale Dorpenraad zijn jaarlijkse 

plenaire vergadering en nodigt hiervoor alle inwoners uit Landelijk Noord 
uit. Ook als u geïnteresseerd ben in het gebied en zijn bewoners bent u 

van harte welkom ! 
 

De avond begint om 19.30 uur met het officiële gedeelte waarna er vanaf 
20.30 uur een lezing wordt gehouden over ‘Wat houdt een dorp leefbaar 

en vitaal?’ door Dr Frans Thissen van de Universiteit van Amsterdam. 
Tevens is Ds Rieks Hoogenkamp, predikant te Zuiderwoude, uitgenodigd. 

Hij is een van de initiatiefnemers van de inburgeringscursus voor 
stadsmensen. 

 
Hoe staat het eigenlijk met de leefbaarheid in onze dorpen ? 

Kan alles bij ‘het oude’ blijven of raakt het dorpsleven gemoderniseerd 
en hoe doe je dat dan zonder het dorpsgevoel te verliezen ? 

Moeten de nieuwkomers zich aanpassen of de originele bewoners 
veranderen 

en wat kunnen de dorpsraden hierin betekenen ? 
De Centrale Dorpenraad wil graag met u van gedachten wisselen over dit 
onderwerp en wij hopen u daarom te verwelkomen op deze interessante 

avond !! 
 
 

 Thema:  ‘Leefbaarheid’ 
 Gastsprekers: Dr Frans Thissen 
    Ds Rieks Hoogenkamp (onder voorbehoud) 
 Lokatie:  Jeugdgebouw Zunderdorp 
    Achterlaan 3, Zunderdorp 
 Tijd:   Aanvang vergadering 19.30 uur 
    Aanvang themabijeenkomst 20.30 uur 
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BEJAARDENHOEK 

Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 
De Breek, Volendammerweg 51b 

tel.:   020-7510610 
 

MIJMEREN 
 
 Geachte trouwe lezers. Een voorspoedig en gezond nieuwjaar 
gewenst. Vooral in de ochtend merken we hoe meer licht de duisternis 
eerder verdrijft. De eerste voorboden van een nieuwe lente dienen zich al 
aan. Paartjes kouwen tonen opvallende belangstelling voor elkaar. Tussen 
de buien door brandt een felle warme lentezon de pas gevallen sneeuw 
weer weg. Hiervan veren we weer op en voelen ons ineens veel jonger. 
 Het koesteren in de lentezon, is een ideale gelegenheid om heerlijk 
weg te mijmeren. De balans op makend van het eindigende jaar, wat 
hebben we ervan gemaakt? Wat zijn de wensen, verwachtingen en goede 
voornemens voor het komende jaar? Vredig ontspannemd kan ik dan 
wegzakken naar een ver verleden, puttend vanuit het mistieke lange 
termijn geheugen (zie 5/2010) Het fascinerende daarbij is, dat dit verre 
verleden met het klimmen der jaren al maar dichterbij lijkt te komen. Bij mij 
is dat al zover, dat de namen van mijn vrienden uit het begin van de 
basisschool in de jaren dertig, met meer gemak oproep dan die van de 
bekenden van nu. Wat je in die jonge jaren van ouders, meesters en juffen 
op de basisschool leerde is het meest blijvend. Dit vormt ons wezen, en 
met ons allen tesamen de ruggegraat van onze samenleving. Wordt het 
belang van vooral juffen en meesters niet dikwijls onderschat? Als 
bejaarde ervaar ik, begint het vergeten bij het nu en kruipt vandaar terug 
naar het verleden. Als bejaarde beleef ik hoe kennis van namen en ook de 
woordenschat afnemen. 
 Nog altijd nieuwsgierig naar de wereld toen ik kind was, van die 
mijmeringen, ben ik eens op zoek gegaan naar ons huis van toen in 
IJmuiden. De spoorlijn waarlangs wij woonden is inmiddels opgeheven en 
de spoordijk is bebost. Hierdoor is de buurt er enorm op vooruit gegaan. 
De rijtjeshuizen zijn vervangen door meer luxere twee onder een kap 
huizen. Kortom, die wereld van weleer bestaat niet meer. Hetzelfde zullen 
oude Durgerdammers ervaren. De vissershutjes van weleer zijn 
verdwenen en vervangen door keurige knap onderhouden romantische 
dijkhuisjes. Dus het heeft niet altijd zin het oude te behouden. Het 
nieuwere is veelal in alle opzichten comfortabeler, ruimer solider en in vele 
opzichten beter dan het oude van vroeger. 
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 Het ophalen van dit verre verleden doet meer nieuwe ontdekkingen 
opwellen, niet altijd positieve, want van je fouten leer je het meest en dat 
onthoud je dan het best. Zoals het vertellen van jouw waarheid aan 
anderen, die dat dan als op de tenen getrapt ervaren. Vooral lastig als het 
om tenen als tuinslangen gaat. Zo ontdek ik hoe klunzig ik als kind kon zijn 
en soms wellicht nog wel eens kan zijn door ‘het zwijgen is goud’ te 
vergeten. Al met al leer je jezelf via zulk gemijmer pas goed kennen. 
Situaties die je verkeerd beoordeelde, gunstige kansen die je daardoor niet 
greep. Aldus wordt je zo als bejaarde, mijmerend wijs. 
 
Ernst 1/2011  
 
 
 

Nieuw bestuur IJsclub Schellingwoude 
De eerste officiële klap met de bestuurshamer door voorzitter Yvo van 
Basten Batenburg schudde prompt de winter wakker. Nog niet koud was 
het nieuwe bestuur geïnstalleerd of de temperatuur dook onder nul. Er 
werd onmiddellijk een vergadering belegd. Want wat te doen als het ijs dik 
genoeg is? Wat is dik genoeg? Waar staat de koek & zopie kraam? En 
hoe werkt de veegmachine op diesel? Kortom, het nieuwe bestuur is direct 
vol aan de bak gegaan. De contributie voor het jaar 2010/2011 is 
opgehaald en plannen worden gesmeed om er een mooi schaatsseizoen 
van te maken. Want de geruchten zijn hardnekkig: het gaat een barre 
winter worden en ‘It giet oan!’ zal klinken in Friesland. Denkt u nou: ‘Hé ik 
ben nog niet lid, maar wil ook meedoen aan dit schaatsfestijn en 
wintervertier, waar kan ik me vandaag nog inschrijven?’ Dan kunt u nu een 
e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer sturen naar Daan van der 
Weele: dvdweele@hotmail.com. U kunt Daan ook bellen op nummer: 06-
51292747. Een lidmaatschap voor het hele gezin, voor een heel jaar, kost 
slecht 4 euro. Tot slot nog de correct gespelde namen en complete lijst 
van de bestuursleden van de IJsclub Schellingwoude: 
Yvo van Basten Batenburg – voorzitter  
Daan van der Weele  – penningmeester 
Erik Bannenberg  – secretaris 
Stephan van Wieringen – ijsmeester 
Jocelyn Vreugdenhil  – pr & communicatie 
Ginette Verkleij 
Jan Willem Marchal 
Frank Peijnenburg 
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Natuurwerkdagen ‘Kinselmeerzicht’ 2011 

Het wordt weer koud buiten, als we de media moeten geloven is er weer 
een strenge winter op komst. Meerkoeten verzamelen zich al in groepen, 
Smienten zie je weer overal verschijnen en de luwe wateren van 
Waterland zitten vol met eenden waaronder Brilduikers en Kuifeenden. 
Grote groepen Ganzen trekken met veel gegak in V-vorm over. 
Als ik terugdenk aan de werkdag van januari vorig jaar, toen we hebben 
staan zwoegen om de wilgen langs de Gouwzee te knotten, heb ik er nu al 
weer zin in! Het was koud maar ongelooflijk mooi. Laten we hopen dat we 
aankomend jaar weer van die mooie dagen kunnen verwachten. En wat 
kunnen we met z’n allen een hoop werk verrichten. De volgende 
werkdagen zijn alvast gepland. Ik hoop dat we weer met veel enthousiaste 
mensen aan de slag kunnen! 
 zondag 16 januari 
 zondag 13 februari 
 zondag 13 maart 

zondag 11 september 
zondag 9 oktober 
zaterdag 5 november (landelijke) 

Het programma ziet er meestal als volgd uit: 
9.00 uur: verzamelen in de kantine van vereniging Kinselmeerzicht. 
Uitdammerdijk 18 Amsterdam. Arja en Michiel zorgen voor koffie/thee 
9.30 uur vertrek naar de werkplek en we zullen daar tot ca. 14.00 uur 
doorwerken. Neem evt. zelf een tussendoortje mee! 
Afsluiting in de kantine van Kinselmeerzicht met soep met brood! 
Kleding: De plekken waar we werken zijn vaak drassig, denk dus aan 
waterdichte laarzen! 
Aanmelden: graag een mailtje naar arja.b@planet.nl  
 
 

Gevraagd per direct: Redacteur 
Voor het digitaliseren van lesmateriaal voor HAVO en VWO (24 uur per 
week). 
De ideële Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) brengt de 
menselijke maat in het voortgezet onderwijs. De stichting doet dat door 
kleinschalige middelbare scholen te starten die zich onder meer 
kenmerken door veel kleinere klassen dan gebruikelijk. Voor deze scholen 
ontwikkelen we een leersysteem waarvoor lesmateriaal digitaal 
beschikbaar moet komen. De taak van de redacteur is om voor 
verschillende vakken de vragen en opdrachten en de bijbehorende 
uitwerkingen te digitaliseren. 
De werkzaamheden kunnen deels vanuit huis gedaan worden en deels op 
kantoor van de SvPO (in de kerk van Durgerdam). VWO denkniveau is 
een vereiste, bijvoorbeeld met een gevolgde HBO of Universitaire 
opleiding. Affiniteit met onderwijs is een pré. Tijdsindeling kan in overleg. 
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Interesse? Stuur dan een email met beknopte CV naar bestuur@svpo.nl 
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De nacht – met Kamerkoor Ottava 

Hoe klinkt de nacht in Polen, Denemarken, Italië, Zweden, Noorwegen of 
Frankrijk? U hoort het op 29 januari om 16.30 uur in de Dorpskerk in 
Durgerdam (Durgerdammerdijk 76). 
Kamerkoor Ottava, onder leiding van Ulrikke Reed Findenegg, brengt 
werken van Monteverdi, Górecki, Saint-Saëns en Wikander.  
Lieflijke voorjaarsnachten, nachten van verdriet, nachten vol 
liefdesverlangen, slapeloze nachten, nachten waarin je probeert je baby in 
slaap te wiegen... allemaal gaan ze ook weer voorbij: ‘Daar verschijnt de 
dageraad, en spiegelt zich in de zee’.  
Jorieke Rutgers verzorgt een intermezzo op de nyckelharpa of sleutelviool, 
een bijzonder Zweeds instrument dat al sinds de middeleeuwen bestaat. 
De nyckelharpa lijkt enigszins op een viool maar heeft een grotere 
klankkast, een houten knoppensysteem en veel meer snaren. De klank is 
warm en vriendelijk. 
 
Toegang € 10,- , kinderen € 3,- 
Na afloop van het concert is maaltijdsoep verkrijgbaar, zodat u niet met 
een lege maag de nacht in hoeft. 
 
 

Meditatie cursus 
Altijd al willen beginnen met mediteren? 5 januari start er weer een cursus 
voor mensen die kennis willen maken met meditatie.  
4 woensdagavonden van 20.00 –21.30 uur € 70,- incl.oefen meditaties. 
Voor meer informatie kijk op: www.lichtcentrumschellingwoude.nl 

 
 

Aangeboden huishoudelijke hulp 
1x per week, 3 uur. Omgeving Schellingwouderdijk, Nieuwedammerdijk en 
eventueel Ransdorp. 
Tel: 020-6368503 
Mw den Os 
Schoorlstraat 12, 1024 PM  Amsterdam 
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Agenda vanaf januari 

 
  

4 jan 50+ Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 
  

8 jan Nieuwjaarsreceptie Zunderdorp 
  

9 jan Nieuwjaarsreceptie Schellingwoude 
  

9 jan Nieuwjaarsreceptie Holysloot 
  

11 jan CDR, vergadering werkgroep ROL 
  

16 jan Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
  

18 jan 50+ Soos Holysloot, Quiz- en spelmiddag 
  

18 jan CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
  

27 jan CDR jaarvergadering, Jeugdgebouw Zunderdorp 
  

28 jan Ophaaldag grof vuil 
  

29 jan Kamerkoor Ottava, Dorpskerk Durgerdam 
  

1 febr 50+ Soos Ransdorp, Bingo 
  
Colofon 
Kopij febr digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 28 januari 
Redactie Dorpsweg 35 

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

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

Oplage 960 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. 

 


