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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Deze maand zijn er weer allerhande activiteiten in Landelijk Noord. Graag 
wil ik uw bijzondere aandacht vragen voor de oproep van de 
Kindercommissie. Ook de Centrale Dorpenraad vindt het belangrijk dat 
deze commissie blijft voortbestaan en dat de kinderen uit Landelijk Noord 
jaarlijks kunnen genieten van de Sinterklaasintocht ! 
De Redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
22 november  Dagelijks Bestuur 
25 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. 

 
Printkosten ‘t Zwaantje 

Vanwege de bezuinigingen die ook bij de Centrale Dorpenraad voelbaar 
gaan worden zijn wij op zoek naar mogelijkheden om minder kosten te 
maken. 
Een van die mogelijkheden kan zijn om ‘t Zwaantje elders te laten printen. 
Momenteel huurt de Centrale Dorpenraad een copyprinter welke 
voornamelijk voor ’t Zwaantje gebruikt wordt, indien mogelijk willen wij 
deze afstoten. 
’t Zwaantje komt 10 x per jaar uit en heeft een oplage van 975 stuks. 
Een editie bestaat doorgaans uit 3 á 4 A4 bladen. 
Nu wordt er altijd zwart/wit geprint maar de mogelijkheid voor kleurenprints 
zou welkom zijn. 
Heeft u of uw bedrijf mogelijkheden om grotere oplages te printen ? 
Zou u eens per maand tegen redelijke kosten ’t Zwaantje kunnen printen 
en eventueel vouwen ? 
Zou u ’t Zwaantje willen sponsoren of als bedrijf een advertentie plaatsen ? 
Graag komen wij dan met u in contact om te bespreken wat de 
mogelijkheden zijn, ook als u andere ideeën of suggesties heeft horen wij 
dat graag van u ! 
U kunt contact opnemen met de redactie: 
Marianne Vrolijk 020-4904437 of via c.dorpenraad@planet.nl 
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Openbare vergadering Dorpsraad Holysloot 
Op donderdag 24 november 2011 vindt de openbare 
dorpsraadvergadering Holysloot plaatst om 20.00 uur in het Wijkgebouw te 
Holysloot. 
Belangrijkste agendapunten zijn: 

• Verslag 2011 dorpsraad Holysloot 
• Resultaten enquête Holysloot en interactieve discussie 
• Agenda dorpsraad Holysloot komend jaar 

Ongeveer een week voor de vergadering zal iedereen in Holysloot een 
uitnodiging ontvangen met definitieve agenda.  
We zien jullie allen graag tegemoet op donderdag 24 november! 
Met vriendelijke groeten, 
Dorpsraad Holysloot 

 
Oproep nieuwe kindercommissie leden 

In februari heeft de kindercommissie al laten weten te zullen stoppen met 
het organiseren van activiteiten als de Kinderdisco en de Intocht van 
Sinterklaas. Wij hebben verschillende oproepen gedaan om nieuwe leden 
te werven, o.a. in het Zwaantje. Tot op heden hebben zich helaas nog 
geen nieuwe vrijwilligers gemeld om het van ons over te nemen. 
Het kan toch niet zo zijn dat er aan een jarenlange traditie een einde komt 
en dat Sinterklaas volgend jaar niet meer met de boot in Durgerdam aan 
komt??? 
 
Lijkt het u leuk om dit jaarlijkse feest voor de kinderen te helpen 
organiseren of wilt u meer weten over de organisatie van de Intocht van 
Sinterklaas in Landelijk Noord? Neem dan contact op met: 
Doreth Porsius 06-51249101  Meija Bosma 06-11366824 
Cora ter Beek 06-14299806  Mariette Groeneveld 06-46771868 
Martine Kastelein 06-10301922  Tine Driessen 06-06-27106350 
 

Schellingwoude, tussen water en land 
Het Historisch Centrum Amsterdam Noord nodigt u uit voor de opening 
van de fototentoonstelling: Schellingwoude, tussen water en land op 
dinsdag 15 november in het stadsdeelhuis Amsterdam-Noord, 
Buikslotermeerplein 2000. 
Om 16.00 uur start een presentatie van Drs. Sillius, MA conservator van 
de Protestantse kerk Amsterdam. Hij neemt de eikenhouten kist uit 1659 
mee, die altijd in de kerk van Schellingwoude heeft gestaan en vertelt de 
geschiedenis ervan. 
Dan zal de tentoonstelling geopend worden door Kees Diepeveen lid van 
het dagelijks bestuur van het Stadsdeel. Hierna volgt een receptie. 
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De tentoonstelling over Schellingwoude is te bezichtigen tot begin januari 
2012 op werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur in de hal van het stadsdeelhuis. 
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Sinterklaas komt in Landelijk Noord 
Op zaterdag 19 november is het feest in Landelijk Noord. Sinterklaas en 
zijn Pieten komen dan aan in Durgerdam. 
Vanaf 12.30 uur spelen De Pietels, onze eigen pietenband, weer alle 
bekende Sinterklaasliedjes in de Muziektent op de Durgerdammerdijk. 
Natuurlijk zingen we allemaal mee; hiermee kan het feest vast beginnen! 
Als alles goed gaat komt Sinterklaas met zijn boot om 13.00 uur aan in 
Durgerdam. 
De Burgemeester van Waterland heeft ons al gebeld. Zij zal ook dit jaar 
weer graag aanwezig zijn om Sinterklaas en zijn Pieten te begroeten.  
Terwijl de Pieten gul hun pepernoten uitdelen zal Sinterklaas proberen alle 
kinderen persoonlijk te begroeten. 
Rond 14.00 uur begint het feest in de kerk. Wegens plaatsgebrek is de 
kerk helaas niet voor iedereen toegankelijk.  
 
Alleen kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 6 die wonen in 
landelijk Noord en/of op “OBS de Weidevogel” zitten, kunnen 
meedoen aan het feest in de kerk.  
In de kerk wordt het één groot feest. Wat er gaat gebeuren verklappen we 
nog niet, maar….. mis het niet! Op verzoek van Sinterklaas zal ook dit jaar 
‘concertmeester’ Wim Schindler het feest in de kerk muziekaal omlijsten. 
Dat wordt zingen kinderen!  
Om ongeveer 15.15 uur is het feest in de kerk afgelopen en kunnen de 
kinderen door de ouders opgehaald worden. 
 
Wij willen jullie nu vast oproepen mooie tekeningen te maken om de kerk 
te versieren. Deze tekeningen kun je inleveren bij je juf/meester of bij Coby 
op de Weidevogel  
Wij hopen jullie te zien op 19 november. 
De Kindercommissie 
 
Tijdens het feest in de kerk is de kantine van DRC geopend. Ouders 
kunnen hier, onder het genot van een drankje, op hun kinderen wachten. 
Dit is tevens en mooie gelegenheid om een kijkje te nemen in het geheel 
vernieuwde clubgebouw. Kinderen die tijdens het feest uit de kerk weg 
willen, omdat ze bang zijn of papa en mama missen, zullen naar DRC 
gebracht worden. 
 
Wij willen u er nog op wijzen dat de Durgerdammerdijk deze dag 
afgesloten zal zijn voor al het verkeer van 11.00- tot 15.00 uur. 
 

Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt dankzij: 
Percesyl, de Landmarkt en de inzet van heel veel vrijwilligers. 
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Peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes 

De unieke peuterspeelzaal in Holysloot (sinds 1978) 
Voor peuters van 2 tot 4 jaar uit Amsterdam Noord, Holysloot, Ransdorp, 
Schellingwoude, Zunderdorp, Durgerdam en de tussengelegen gebieden 
is dit de perfecte plek om te spelen en vriendjes te maken.  
De speelzaal van de Vrijbuitertjes is HEEL gezellig: LAMMETJES en 
andere beestjes, veel buiten spelen (frisse lucht) en knutselen in de fijne 
binnenruimte. 
Hoe het werkt: 
De dag begint met vrij spelen, er is koffie voor de ouders en rond 10.00 uur 
wordt er wat gegeten en gedronken. Daarna wordt er geknutseld, geverfd 
of gekleid en buiten gespeeld. 
De ochtend wordt altijd afgesloten met een verhaal. 
Tijden en Prijzen: 
De huidige speelzaaluren: van 9.00uur tot 12.00 uur.  
Er kan gekozen worden voor: 
2- ochtenden per week a € 20,- per maand* 
3- ochtenden per week a € 30,- per maand* 
* maanden juli – augustus niet betaald.  
U kunt uw kind(eren) vrijblijvend inschrijven als het 1 jaar oud is. 
 
Hebt u interesse?  
Kom eens langs! Op de Dorpstraat 40 te Holysloot bent u altijd van harte 
welkom. Bel eerst even voor een afspraak op 020-4904848 (tussen 8.30 
uur en 12.30 uur) of bezoek de website: https://www.devrijbuitertjes.nl. Wij 
geven u graag meer informatie.  
Gegroet! 
Namens de oudercommissie van peuterspeelzaal ‘de Vrijbuitertjes’ 
Dorpsstraat Holysloot 40,    Telefoon: 020-4904848 
1028 BH  Amsterdam   E-mail: info@devrijbuitertjes.nl 

 
Grote opbrengst voor Kledingbeurs Holysloot 

De kledingbeurs van 13 oktober heeft deze keer € 900,- opgebracht. 
Dankzij uw enorme belangstelling is het weer gelukt om veel 
kledingstukken ‘aan de man’ te brengen. De opbrengst wordt verdeeld 
tussen Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuiters’, Basisschool ‘De Weidevogel’ en 
de CJV jongerenvereniging. 
Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun hulp ! 
Hilda & Linda 
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Eenzaamheid 
 Het is volop herfst, de blaren vallen tot een beschermend tapijt op 
ons erf. Een moeilijke tijd voor bejaarden, bewust van onze kwetsbaarheid. 
Immers, de winter kan zo invallen met wind, sneeuw, vorst en gladdigheid. 
Daarom zijn wij geneigd in de tijd terug te blikken naar het licht en de zon 
die er was. Beter is het om vooruit te zien en de herfst te ontvangen 
gericht op het ontmoeten van de lente. Weg van de duisternis. Van 
eenzaamheid, heb ik zelf gelukkig geen last, maar word er nu wel, meer 
dan ooit, mee geconfronteerd. Door een vriend die z´n maat verloor, een 
kennis haar echtgenoot, en tenslotte mijn zus die een tekenbeet opliep, 
waarbij de hierdoor opgelopen lymeziekte te laat werd gediagnosticeerd, 
waardoor hersenletsel ontstond, met als gevolg een ontwricht leven. 
 Eenzaamheid is een ongezonde en beklemmende aandoening die 
vooral voorkomt in tijden van toenemende duisternis en bedreiging. Het is 
dan een risico voor iedereen, een derde van de volwassen Nederlanders 
heeft er wel eens last van, jongeren nog meer. Daarom staan wij er nu 
even bij stil. Het hoort bij het leven en zal nooit uitgebannen kunnen 
worden. Bestrijding is het beste met vriendschap en het opgaan in studie, 
een goed boek of ander geschrift. Het belang van vriendschap maakt 
vooral de hoogbejaarden een kwetsbare groep voor eenzaamheid. Hechte 
vriendschappen ontstaan vooral in je jeugd, en dienen een leven lang 
gekoesterd en gevoed te worden. De mijne heb ik al bijna allen overleefd. 
 Gelukkig heeft iedere medaille zijn keerzijde, zo ook deze. Alleen 
zijn, solitair, schept een ongekende mate van vrijheid; je hebt met niemand 
rekening te houden, kan gaan en staan waar je wilt. Alléén met je geest 
reizend door de oneindige zeeën der gedachten. Het maakt het mogelijk te 
leven volgens je eigen regels, als een vrije vogel, zoals een meeuw. Ik heb 
wel wat met zo´n meeuw. Ze hebben weinig natuurlijke vijanden, zijn 
geweldige vliegers en goede zwemmers. Ook alleseters waardoor ze 
overal de kost bijeen kunnen scharrelen. Ze zijn thuis op zee, zodat de 
wereld voor ze openstaat. Toen ik in het verleden alleen kwam te staan, 
noemde ik daarom mijn zeescheepje Lone Gull, de vrije meeuw die z´n 
eigen weg gaat. 
 Eenzaamheid kan ook een zeer fascinerende positieve ´kosmische´ 
ervaring opleveren. Iets daarvan kan je beleven in een zeer heldere 
maanloze sterrennacht, ver van steden. Zo´n kosmische ervaring is, de 
magie van het varen op zee. Niet op de drukke Noordzee met haar geringe 
diepgang en korte golfslag. Maar wel op de Atlantische Oceaan, ver van 
alle lichtproducerend land in de lange rustige golfslag die hoort bij een 
diepte van duizenden meters. Dan overkomt je, in een heldere nacht, de 
intense tijdloze rust en vrede van het alléén zijn in de kosmos. 
Ernst   11- 2011 

Seniorenorkest d’Oude Stadt geeft concert in Durgerdam 
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Op zondag 6 november om 14.30 uur geeft kamerorkest d’Oude Stadt een 
concert in de dorpskerk in Durgerdam. 
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 95 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 aan de Onderlangs in Betondorp.  
Op het programma staan: de symfonie nr. 6 van W.A. Mozart, de Overture 
VI van K. F. Abel, de Syfonie 15 in D groot van L. Boccherini. Vervolgens 
het Pianoconcert nr. 14 van W.A. Mozart. Tenslotte de Symfonia van J.A. 
Benda. 
Sinds 1996 is Janós Konrád de vaste dirigent van het orkest. Hij is al jaren 
solo-altviolist van het Nederlands Philharmonisch Orkest. In 1988 
behaalde hij zijn diploma orkestdirectie. 
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 is € 7,50. 
Voor CJP en 65+ € 5,- en kinderen t/m 12 jaar gratis. 
 
 

Kunst in de Kerk 
Zondag 13 november om 15.00 komt singer-songwriter Hans Hannemann 
optreden in het witte kerkje van Holysloot. Hij begeleidt zichzelf op 
akoestisch gitaar of piano, en heeft een prachtige stem. Zijn stijl grijpt qua 
muziek terug op de roots, een beetje in de richting van Johnny Cash en de 
nieuwe Neil Diamond, maar ook Frank Sinatra en Tom Jones klinken er in 
door. Deze Groninger werkte als barpianist in Dublin, speelde orgel in een 
‘zwarte’ kerk en verzorgde shows met zijn band in de gevangenis. Hans 
Hannemann heeft ook nog roots in onze regio, zijn opa woont in Holysloot. 
In 2007 maakte Hannemann een cd met zijn band The Lone Riders, luister 
naar zijn songs op myspace.com  
Mis het niet! 13 november Hans Hannemann op het leukste podium van 
Waterland. 
Entree € 7,50 (kinderen € 3,50) inclusief koffie, thee en koekjes in de 
pauze. 

 
 
 

Gezond bewegen kun je leren 
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Volgens de methode Mensendieck 
3 bijeenkomsten in het dorpslokaal van Holysloot op dinsdag 15, 22 en 29 
november 

• Ooit gedacht dat je iets aan je houding kunt doen? 
• Word je snel moe van zittend werken?  
• Heb je last van je nek, schouders of rug of hoofdpijn? 
• Welke houding kun je het beste aannemen als je staat, bukt of tilt?  

Aandacht, tips en adviezen voor je houding, tijdens het werk, sporten en in 
je dagelijks leven. Meer inzicht in de manier waarop je zit, staat, bukt en 
hoe je dat kan veranderen. 
De groep bestaat uit maximaal 8 personen, veel individueel aandacht op je 
vragen. 
De lesduur is vijf kwartier.  
Tijd:  dinsdag van 19.30 tot 20.45 uur  
Lesdata:  15, 22 en 29 november  
Kosten: € 35,- 
 
Wie is Laura Corsi: 
Geboren in Firenze, Italië (1953). Heeft een aantal jaren in het danstheater 
gewerkt.  
Ze woont vanaf 1987 in Nederland en heeft twee kinderen. In 1995 heeft 
ze het diploma als Oefentherapeut Mensendieck gehaald. Sindsdien heeft 
ze gewerkt in verschillende praktijken en geeft regelmatig cursussen in 
bewust en gezond bewegen en yoga. Ze heeft 5 jaar in de reïntegratie 
gewerkt, daar heeft ze mensen terug naar het werk begeleid. Ze is 
gecertificeerd Gestalttherapeut. 
Lid van de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck) en 
NBVG (Nederlands Beroepsvereneging Van Gestalttherapeuten) 
Tel: 020-4904834 of 06-23699183 
lauracorsi@planet.nl / www.lauracorsi.nl 

 
Van Puffelen in Carré 

Durgerdammer Chris Bernhart is met het lied ’t IJ doorgedrongen tot de 
finale van het Amsterdamse Lijflied. De finale vindt plaats in Carré, 
maandagavond 14 november. 
Voor degene die te laat zijn voor een entreekaartje, is er goed nieuws. 
Zondag 27 november is een extra optreden ingelast. Betty Asfalt Complex 
15 uur. 
Van Puffelens Vliegende Poëzie Circus brengt een Grand Gala Matinee 
voorstelling, met Muziek, Video, Performance, Poëzie.  
Zie: www.vanpuffelen.biz  

 



 10 

Wine & Dine in Drink & Eetlokaal Het Schoolhuis te Holysloot 
Op donderdag 17 november a.s. nodigen wij u graag uit voor een Wine en 
Dine.  
Het Schoolhuis verrast u graag met een viergangen diner.  
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: Crostini met dadelpasta, 
eendenborst en vijg 

• Voorgerecht: Carpaccio van peer met een appel-olijvenjam en tete 
de moin krullen 

• Tussengerecht: Zuurkoolsoep met dun gesneden venkel en 
bresaola 

• Hoofdgerecht: Reepeper met pappardelle en cranberry 
• Dessert: Baklava van tamme kastanje en sorbetijs  

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 

 
Vrouwen van Nu 

Op donderdag 24 november komt Marian Nijhof een lezing houden over 
Feng Shui. Wat houdt feng shui in? Deze 3000 jaar oude filosofie uit 
China, die letterlijk 'wind en water' betekent, heeft als doel de kwaliteit van 
het leven te verbeteren door uw omgeving te veranderen. 
Locatie wijkgebouw te Schellingwoude. Aanvang 20.00 uur. 

 
Aangeboden: Dagje uit voor uw hond 

Binnenkort start mijn hondenuitlaatservice Samen Uit, speciaal voor 
honden uit Waterland. Ophalen kan bij u thuis of bijvoorbeeld bij school. 
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Wilt u uw hond af en toe of juist regelmatig mee laten lopen, neem dan 
vooral contact met mij op. 
Murel Broekzitter 06 27435193  

€ 1992,25 voor KWF Kankerbestrijding 
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Landelijk Noord heeft € 1992,25 
opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken 
op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. 
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF 
Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met 
patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.  
Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden 
Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt 
wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. 
De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede 
resultaten overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog 
een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog 
steeds heel hard nodig. 
De KWF-afdeling Ransdorp en omstreken dankt daarom iedereen voor zijn 
of haar bijdrage aan deze collecte.  

 
‘Cadeaumaand’ bij Schoonheidssalon Francien! 

De hele maand november staat de salon in het teken van ‘cadeautjes’. 
Er staan overal cadeau-ideetjes, cadeautjes worden feestelijk ingepakt 
en…u krijgt cadeautjes! 
Bij een heerlijke chocoladebehandeling, bij aankoop van een product én 
tijdens de extra ‘inkoopdag’ op vrijdag 18 november. 
En wat dacht u deze maand van de spectaculaire make-up-uitverkoop-
acties: 
4 producten uitzoeken voor € 25,-; mascara, rouge, oogschaduw, 
oogpotlood, lippenstift, lipshine, lippotlood, nagellak en nog veel meer. 
Een make-up doosje met 2 oogschaduwkleurtjes naar keuze voor € 15,- 
Een make-up doosje met 4 oogschaduwkleurtjes naar keuze voor € 25,- 
Op vrijdag 18 november van 16.00 tot 21.00 uur is Schoonheidssalon 
Francien extra geopend en is kleurconsulente Tanja Roos aanwezig voor 
make-up advies. 
Alleen op deze dag krijgt iedere klant bij een make-up aankoop een mooie 
sjaal cadeau van Tanja!  
Besteedt u minimaal € 25,- aan make-up producten? Dan mag u ook nog 
eens dobbelen voor een extra cadeautje; altijd prijs! 
Ook voor uw Sinterklaas- en Kerstcadeaus kunt u terecht bij 
Schoonheidssalon Francien. Er zijn mooie aanbiedingen en leuke 
cadeautips!  
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Voor vragen en/of een afspraak, bel 020-3315398 of mail 
salonfrancien@gmail.com  
Schoonheidssalon Francien 
Durgerdammergouw 39 
Ransdorp/Durgerdam 

Kerstmarkt in Holysloot 
Op zaterdag 10 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 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 10 december van 11.00 tot 16.00 uur  
Tot dan! 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Nel John (020-4904612) of 
Minouc Henderson (020-4910220) 
 

Te huur of te koop gevraagd: Werkplaats 
Gebruik van de ruimte bestaat uit opslag en licht houtbewerking (380V)  
Min. 50m² en als het kan parkeergelegenheid voor de auto. 
e.v.t. reacties svp richten aan: 
Wouter Sanders    06-22414505 
Dorpsweg 12     sanders-wouter@planet.nl 
1028 BN Ransdorp   
 www.servicebedrijfwoutersanders.nl 

 
Het Porem van Mokum 

(letterlijk: het gezicht van Amsterdam) 
Het Porem van Mokum is een project voor en door Amsterdammers, 
opgezet door Saskia de RooY uit Ransdorp. De stad Amsterdam wordt 
gemaakt door iedereen die er woont, werkt of verblijft. Ongeacht afkomst, 
religie, beroep, politieke voorkeur of welk etiket dan ook. Juist die 
diversiteit is de rijkdom van de stad. Dat willen 16 beeldhouwers laten zien 
in Het Porem van Mokum . Zij gaan 365 Amsterdammers portretteren in 
klei. Bij ieder portret hoort een verhaal. Samen vormen ze het gezicht van 
Amsterdam. In een tentoonstelling, een boek en blijvende beelden. Het 
Porem van Mokum is er voor en door Amsterdammers. Daar hoeft geen 
overheidsgeld bij. Maak het ook mogelijk door: 

• Een portret te sponsoren. Dat kost €365.  
• Of draag iemand voor die het verdient geëerd te worden met een 

portret. 
• Of wordt vrijwilliger in de organisatie.  
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• Bedrijven en verenigingen kunnen meedoen door een deel van de 
beeldengalerij te kopen voor €4000.  

Het project is een particulier initiatief en wordt uit puur enthousiasme 
gedragen door 16 beeldhouwers en vele vrijwilligers. Er is geen 
winstoogmerk. Formeel is de Stichting R2 verantwoordelijk. Deze heeft 
een ANBI verklaring aangevraagd, waardoor uw sponsoring ook nog eens 
aftrekbaar wordt! 
Geef Amsterdam een gezicht! Ga naar www.poremvanmokum.nl en meldt 
u aan! 
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Agenda vanaf november 
 

 

  

1 nov 50+ Soos Ransdorp, Stamppotmaaltijd 
3 nov Reanimatiecursus Holysloot 
5 nov Landelijke Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
6 nov Concert d’Oude Stadt in Durgerdam 
10 nov Reanimatiecursus Holysloot 
13 nov Kunst in de Kerk, Holysloot 
14 nov Van Puffelen in Carré 
15 nov 50+ Soos Holysloot, West-friesche 

voordracht 
15 nov Start Fototentoonstelling Schellingwoude 
17 nov E.H.B.O.cursus Holysloot 
17 nov Wine & Dine in Holysloot 
18 nov Inkoopdag bij Schoonheidssalon Francien 
19 nov Intocht Sinterklaas in Durgerdam 
22 nov CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
24 nov Dorpsraad Holysloot, openbare vergadering 
24 nov Vrouwen van Nu, de leer van Feng Shui 
24 nov E.H.B.O.cursus Holysloot 
30 nov 50+ Soos Zunderdorp, Sinterklaasviering 
  
  

Colofon 
Kopij december digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 25 november 
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. 
 

 


