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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
In december stond er een oproep in ’t Zwaantje voor een nieuwe 
schoonmaker/ster voor ons kantoor. Het is gelukt om vanaf 1 januari deze 
vacature op te vullen, de familie Breedijk uit Zunderdorp komt wekelijks om 
ons kantoor schoon te houden. 
Graag willen wij nogmaals Mw Hennie Breedijk hartelijk bedanken voor 
haar jarenlange inzet voor ons kantoor en hopen dat zij geniet van haar 
extra vrije tijd! 
Vanwege de Krokusvakantie is het kantoor van 24 februari t/m 4 maart 
gesloten. 
De Redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
9 februari  Werkgroep Agrariërs 
14 februari  Werkgroep ROL 
14 februari  Dorpsraad Zunderdorp 
21 februari  Dagelijks Bestuur 
2 maart  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. 

 
Wijkgids Landelijk Noord 

Binnenkort wordt er weer begonnen met de Wijkgids Landelijk Noord editie 
2012-2013. Wordt uw bedrijf, club of vereniging in de Wijkgids vermeld dan 
kunt u eventuele wijzigingen of nieuwe gegevens doorgeven aan het 
secretariaat van de CDR. 
Behalve gegevens van de dorpsraden en verenigingen staan ook bedrijven 
welke in Landelijk Noord gevestigd zijn (kosteloos) in de gids. Ook deze 
informatie kunt u doorgeven aan het secretariaat. 
e-mail: info@centraledorpenraad.nl of tel: 020-4904 437 
 

Bouwen in Landelijk Noord 
Op woensdag 14 maart houdt de Centrale Dorpenraad zijn jaarlijkse 
plenaire vergadering. De avond begint op 19.30 uur met het officiële 
gedeelte waarna er vanaf +/- 20.30 uur een workshop wordt gehouden met 
als thema: Bouwen in Landelijk Noord. In het volgende ’t Zwaantje volgt 
nog een uitgebreide uitnodiging voor deze avond. 
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Verhuur kantoor CDR 
Sinds september 2011 wordt het kantoor van de CDR mede gebruikt door 
de schildersclub Creatief op Papier en de Onderlinge Brandwaarborg 
Maatschappij. 
Vanaf 1 januari is hier nog een derde mede-gebruiker bijgekomen, de 
Poort van Waterland heeft ook zijn intrek genomen in ons kantoor. 
Vooralsnog gebruiken zij het kantoor vooral voor vergaderingen. 
Naast deze ‘vaste’ gebruikers is het ook mogelijk om ons kantoor te huren 
voor b.v. vergaderingen voor groepen tot max. 15 personen. Heeft uw 
vereniging of bedrijf hier interesse voor dan kunt u contact opnemen met 
het kantoor en vragen naar Marianne Vrolijk. e-mail: 
info@centraledorpenraad.nl of tel: 020-4904 437 
 

Foto’s Landelijk Noord 
De CDR is druk bezig om een nieuwe website op te zetten en wil op deze 
website graag mooie foto’s van onze dorpen en het gebied plaatsen. Heeft 
u een mooie digitale foto van uw dorp, straat of omgeving, Misschien 
onder een dik pak sneeuw of juist in de zomer, dan zou de CDR deze 
graag gebruiken voor de website. 
U kunt de foto’s mailen naar info@centraledorpenraad.nl  
Alvast hartelijk dank voor uw hulp ! 
 

Dorpsraad Ransdorp zoekt nieuwe leden 
De Dorpsraad Ransdorp neemt per 1 april 2012 afscheid van twee leden 
die na een lang staat van dienst de Dorpsraad gaan verlaten. Daarom 
zoeken we mogelijke kandidaten die zich willen inzetten voor de belangen 
van het dorp. Wanneer meerdere mensen zich aanmelden zullen er 
mogelijk verkiezingen worden gehouden. 
Wellicht was u op de nieuwjaarsbijeenkomst op 27 januari en heeft u al 
een en ander gehoord over de zaken waarmee de Dorpsraad zich bezig 
houdt. De Dorpsraad probeert een afspiegeling te zijn van de mensen die 
in Ransdorp wonen: agrariërs, mensen met jonge kinderen, mensen die 
hier wellicht nog niet zo lang wonen maar een inbreng willen hebben in het 
dorpsleven, mensen die hier al lang wonen en nu tijd en zin hebben iets 
voor het dorp te doen. 
De Dorpsraad houdt zich bezig met zaken die het dorp betreffen zoals: 
bouwplannen, zwaar verkeer, parkeren, dorpshuis, school, gebruik kerk 
etc. 
Op de blog van Ransdorp, www.ransdorp.blogspot.com, staan de notulen 
van de Dorpsraadvergaderingen. Ook dit kan u een beeld geven van de 
zaken waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt. 
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Mocht u meer informatie willen hebben of u willen opgeven als kandidaat-
dorpsraadlid dan kan dat d.m.v. een mail naar de voorzitster: 
paulienkoch@hotmail.com  

GVB 
Samen met het vorige ’t Zwaantje kreeg u de nieuwe dienstregeling van 
bus 30 en 31. Eind vorig jaar was er onduidelijkheid ontstaan over de 
wijzigingen in het openbaar vervoer in Landelijk Noord waardoor de indruk 
ontstond dat bus 30 en 31 vanaf 1 januari niet meer zouden rijden, 
gelukkig is dit niet het geval. Zoals op de website van het GVB staat is wel 
de belbus, die 's avonds en in het weekend reedt, per 01-01-2012 komen 
te vervallen. 
Meer informatie vindt u op www.gvb.nl / Dienstregeling 2012 en 
Vertrektijden van 1 januari tot en met 15 juli 2012. 
 

Sinterklaas – de intocht en de uittocht 
Eerder in het Zwaantje is al aandacht besteed aan het aftreden van de 
Kindercommissie, die zich soms wel 20 jaar lang hebben ingezet voor 
kinderfeesten en natuurlijk de intocht van Sinterklaas in Durgerdam. Zij 
verdienen daar naast veel dank, ook alle lof en hulde voor. Dat vond ook 
het Sint Nicolaas Genootschap Nederland (SNG), die de Kindercommissie 
heeft geëerd met een Oorkonde wegens vele jaren geweldig werk. Het 
stokje wordt nu overgedragen aan een nieuwe generatie. De kinderdisco’s 
worden overgenomen door de organisatoren van Kindermiddagen 
Schellingwoude en een nieuw Sinterklaascomité heeft zich gevormd. Die 
zijn inmiddels al gestart met de voorbereidingen voor de mooiste intocht 
van Nederland – maar kunnen nog wel hulp gebruiken. 
Gezocht worden: 
• Een mooie stoomboot waarop Sinterklaas kan overstappen als hij op 

17 november de haven van Durgerdam binnen mag varen 
• Mensen die in Durgerdam zelf hand- en spandiensten kunnen 

verrichten op de dag van de intocht (zoals warme chocolademelk 
uitdelen) 

• Bedrijven die kinderen en bewoners in Landelijk Noord een warm hart 
toedragen om te sponsoren (geld, diensten of materialen) 

Heeft u, bent u of kent u? De Sinterklaascommissie Waterland bespreekt 
graag de mogelijkheden met u: Mirjam Flik (06 14405507)| Emilie van 
Rappard (06 45752819) 
 

De 50+ Soos Ransdorp 
Op dinsdagmiddag 6 maart om 14.00 uur heeft de 50+ Soos het 
programma gewijzigd. In plaats van de spelmiddag hebben wij de heer 
Tromp uitgenodigd. 
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Het onderwerp heet “ De Groenteman”. De heer Tromp vertelt anekdotes 
en verhalen die hij heeft meegemaakt uit de tijd dat hij groenteman in 
West-Friesland was. 
Ook zijn vrouw vertelt en zijn dochter zingt, al met al een gezellig familie 
optreden. U bent van harte welkom in de Beke. 

Tweedehands Kledingbeurs 
Op vrijdag 30 maart wordt weer een tweedehands kledingbeurs 
georganiseerd in het dorpshuis te Holysloot !! De opbrengst is zoals altijd 
voor Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuitertjes’ en Basisschool ‘De Weidevogel’. 
Als u nog bruikbare dames-, heren- of kinderkleding voor ons heeft, kunt u 
het inleveren bij: 

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

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

Feest Koninginnenacht 2012 
Wegens groot succes organiseert het Oranje Comité Durgerdam op 29 
april alweer voor de derde keer het Koninginnenachtfeest. Dit jaar starten 
we de feestavond met een heuse talentenjacht: ‘Durgerdam’s got talent’! 
Daarna gaan de voeten van de vloer en kan er tot in de vroege uurtjes 
gedanst worden. 
DURGERDAM’S GOT TALENT!! 
Heb je altijd al willen optreden maar nooit gedurfd? Kom zingen, acteren, 
dansen, goochelen of neusfluiten. Deel je talent met je dorpsgenoten en 
verpletter de enthousiaste en deskundige jury met jouw act.  
Wie: iedereen vanaf 16 jaar, 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. 
Over het wie en wat valt te onderhandelen! 
Wanneer: Op 29 april vanaf 21.00 uur. Na afloop feesten we door om 
Koninginnenacht te vieren met elkaar. 
Leden eetcommissie gezocht 
Voor 30 april zoeken wij nog mensen die willen helpen de 
koninginnedagmaaltijd te bereiden. 
 
Acts en vrijwilligers aanmelden bij Steffi Bording op Dddijk 168 of per mail 
op s.bording@durgerdam.net 
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BEJAARDENHOEK 

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

tel.:   020-7510610 
 

0PTIMISME 
 
 Voor ik met deze column begon, las ik de laatste paar afleveringen 
eerst eens door, en schrok. Het optimisme dat deze columns behoren uit 
te stralen ontbrak, ze voldeden daardoor niet aan de verwachtingen. Er 
kwam dan ook geen fanmail als reactie, een veeg teken. Bejaarden 
worden in de sombere, donkere natte dagen rond Kerst en Nieuw Jaar 
vaak depressief, ik ook blijkt uit de columns. Dan behoef je van een 
columnist juist dat optimisme, die ik toen niet kon opbrengen, door gebrek 
aan gezondheid. Daar moeten we wat aan doen. De bibliotheek bracht 
uitkomst. Voor optimisme moet je bij de Amerikanen zijn. Bij de doe het 
zelf boeken vond ik “Gelukkig zijn kun je leren”, van Martin Seligman en 
vertaald door Joost Zwart, uitg. Spectrum. Een flink boek van 344 blz. 
 Seligman begint z´n boek met hoe aan de hand van een studie op 
178 kloosternonnen….(waar vind je er nog zoveel) waarvan de als jonge 
meisjes bij hun intrede in de jaren twintig zelf geschreven biografieën, van 
een optimistische dan wel pessimistische levenshouding blijk gaven. 
Hieruit bleek dat de optimisten tot op hoge leeftijd gezonder bleven en ca. 
20% langer leefden dan die met een pessimistische instelling. 

Of ook in ons meer mopperige land deze proef zulke markante 
resultaten zal opleveren, valt te bezien, maar de juistheid van de 
conclusie: optimisme bevordert gezondheid en verhoogt de 
levensverwachting, voelen we met onze klompen wel aan. 

Optimisme is het resultaat van innerlijk welbevinden, een opgewekte 
levensinstelling, tevredenheid met jezelf en plezier in het leven. Dit 
bevorder je ondermeer door dienstbaar te zijn voor anderen, kortom u 
begrijpt het al, ik schrijf deze verhaaltjes vooral ter bevordering van mijn 
eigen gezondheid. 
 Het bevorderen van optimisme wordt vooral aangemoedigd door 
aktiviteiten waarvoor je moeite moet doen om een bevrediging scheppend 
resultaat te bereiken. Denk aan musiceren, wandelend de natuur 
opzoeken, dansen, een goed gesprek of boek en vooral ambachtelijke 
werkzaamheden. Zulke aktiviteiten scheppen een gevoel van bevrediging 
die we later als geluk ervaren. 
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Dit in plaats van aktiviteiten die je zonder noemenswaardige 

inspanning ondergaat. Zoals het simpel najagen van genoegens: als uit 
eten gaan, shoppen, t.v. kijken, het mijmerend liggen zonnebaden. 
Kortom, dus vooral wel: een calvinistische levenshouding, een schouders 
eronder mentaliteit, het je concentreren op en benutten van je 
overgebleven competenties, helpen je gezondheid te bevorderen. 

Conclusie: vergeet dat wat je beslist niet meer kan en leg dat opzij. 
Zoek wat je nog wel kan op, vooral in de richting van waar je vroeger goed 
in was, concentreer je daarop, onwikkel het en maak er wat van. Benut dit 
liefst op een wijze zodat ook anderen er nog wat aan hebben. En tenslotte, 
tel uit, je geluk ! 
Ernst, feb. 2012 
 
 

Toneelvereniging Ransdorp 
Eindelijk is het dan weer zover: toneelvereniging Ransdorp gaat weer 
spelen!!!! 
Wij gaan spelen op 2 en 3 maart en op 9 en 10 maart 2012!!! 
De kaarten zijn zoals altijd verkrijgbaar bij Piet en Everdien Westerneng en 
kosten € 2,50! 
Telefoon: Everdien en Piet Westerneng 020-4904264 
De zaal in de Beke is om 19.30 uur open en we beginnen om 20.00 uur 
Uiteraard is er in de pauze weer de verkoop van de tombolalootjes. 
 
Het stuk dat we gaan spelen heet “Lieve Lita: met raad en daad". 
Geschreven door John E.G.Ruiter 
Korte inhoud van dit vrolijke blijspel in drie bedrijven: 
De verwikkelingen van een kruidendeskundige en vraagbaak/columniste. 
Als Ton en Lita op vakantie gaan verhuren zij hun huis, zodat het in 
betrouwbare handen is. Nou ja, betrouwbare handen?????? 
Geert en Anna nemen de zaakjes zo deskundig als mogelijk over. Dat zij 
daarbij enige schoonheidsfoutjes maken,zal u zeker niet verwonderen!!! 
Als Opa dan ook nog op bezoek komt, dan is de chaos compleet. En 
natuurlijk allemaal verdienen!!! Dat de dochter haar verkering in de soep 
loopt is een story binnen een story, kortom een stuk waarbij de 
toeschouwer rechtop van de spanning en krom van de lach blijft zitten!!!! 
 
Tot ziens op 2 of 3 maart of 9 en 10 maart 2012!!!! 
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ProjectHuizenisolatie door Stadsdeelgoedgekeurd!! 

Enkele dagen geleden heeft wethouder Kees Diepeveen het voorstel van 
Mijn CO2 Spoor goedgekeurd om met huiseigenaren geld- en 
energieverspilling aan te pakken!! Het Stadsdeel geeft ook hier weer aan 
dat er serieus aan duurzaamheid wordt gewerkt in Noord. 
U kunt nu profiteren van dit isolatieproject; wij geven veel informatie, 
nemen u veel rompslomp uit handen en proberen, zelfs in deze tijd van 
bezuinigen, alle mogelijke subsidie voor u te behalen. Wij begeleiden de 
werkzaamheden en controleren de oplevering. Dit alles doen we in een 
professioneel team: Stichting Mijn CO2 Spoor, de firma Susteen BV (een 
energie- en subsidiespecialist) en het Stadsdeel. 
Stap 1 
Huiseigenaren kunnen zich opgeven voor warmte foto's van de buitenkant 
van het huis en de bijbehorende isolatieworkshop. Bij Stap 1 ziet u op de 
foto de kwaliteit van de isolatie van uw huis en bespreken we verdere 
isolatie mogelijkheden. Warmte fotografie is dus ook een zinvol onderzoek 
als u al geïsoleerd heeft! Met de projectsubsidie is er nu ook ruimte voor 
enige korting op de kosten. Uw bijdrage is daarom beperkt tot €50,- 
Nadat de warmte foto's en de aanpak van het isolatieproject in de 
workshops samen zijn bekeken kan je als deelnemer besluiten om verder 
te gaan met Stap 2, of niet. 
Stap 2 
Een gecertificeerde energieadviseur meet uw huis op en rekent voor wat 
isolatie gaat opbrengen aan besparing op stookkosten. Subsidies zoeken 
we dan ook voor u uit. Ook deze kosten kunnen we nu verminderen; 
helaas maar voor een beperkt aantal deelnemers. Ook het onderzoeken 
van financieringsmogelijkheden hoort bij Stap 2. 
Stap3 
Bij Stap 3, de laatste en beslissende fase, schuift ook een aannemer aan 
en wordt een offerte gemaakt.  U kiest de aannemer, maar wij kunnen er 
ook een voorstellen. Dan wordt ook de terugverdientijd berekend. En 
daarna komt pas het echte werk, waar het echt om gaat: isoleren en 
energie besparen. 
 
Dit is een typisch PPP-project. De P van People: U geniet immers 
behaaglijk. De P van Planet, isoleren is uitstekend voor het milieu want u 
stoot veel minder CO2 uit. En tot slot de P van Profit: U bespaart behoorlijk 
op stookkosten; het is een heel rendabele investering. Ook ontvangt u een 
energiecertificaat. 
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Aanmelden voor Stap 1 
U kunt zich nu opgeven voor Stap 1 (de warmtefoto's en de workshop die 
daarbij hoort). De kosten bedragen €50,-. Het aantaldeelnemers is helaas 
beperkt dit jaar (totaal 50-70), dus wacht niet te lang. Aanmelden graag 
per email via info@mijnco2spoor.nl. U bent van inschrijving verzekerd als 
u €10 aanbetaling overmaakt naar bankrekening 390522279 tnv Mijn CO2 
Spoor, Amsterdam. 
 
U ontvangt na uw aanmelding meer informatie van ons over het project en 
het tijdpad. 
We werken nu het goedgekeurde voorstel uit met onze partners. De 
resultaten hier van ziet u over enige tijd op onze website 
www.groeneburen.net. We zijn het Stadsdeel uiteraard zeer erkentelijk 
voor het vertrouwen in dit project 

 
Dinsdag 14 februari Groene Buren Bioscoop in Schellingwoude! 

Verras je Valentijn..... Samen naar de film, Ja gezellig! 
De tweede dinsdag van de maand is het weer zover: het Dorpshuis 
Schellingwoude is dan weer even bioscoop.....met popcorn van Karen 
natuurlijk. harte welkom! 
NO IMPACT MAN: Hoe groen kan je leven midden in Manhattan?  
Beavan gooit radicaal het roer om. Hij wil ervaren hoe het is om 
klimaatneutraal te leven in New York. Zonder tv, zonder plastic, zonder 
toiletpapier te gebruiken. Kortom niets te doen wat belastend is voor het 
milieu. Wat betekent dat voor zijn levensstijl? Zijn vrouw is aan haar 
creditcard verknocht. Lukt het hem haar te overtuigen mee te doen? En 
wat doen ze met de luiers van hun eenjarige dochter?Hoe verplaatsen ze 
zich zonder auto? Hoe legt hij zijn moeder uit dat hij niet op bezoek komt 
met de Kerst omdat hij niet wil vliegen? 
Een humoristisch verslag! 
De film is engels gesproken met engelse ondertiteling. 
 
We draaien deze film om klimaatverandering en wat je er aan kan doen 
onder de aandacht te brengen. En daarom is er ook altijd informatie, 
folders, boekjes aanwezig ter inzage of om mee te nemen... 
Zaal open 19:30 uur  
Start Film 20:00 uur 
Drankje + discussie + napraten tot max. 23:00 uur 
Gratis, maar donaties zijn altijd welkom 
 
Groene Groet van Karen van den Brand, Anrik Engelhard, Kees Meekel, 
Ruben Heikoop (Bestuur Stichting Mijn CO2 Spoor) 
website: www.groeneburen.net en www.mijnco2spoor.nl. 
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contact: info@mijnco2spoor.nl 

Koop zonnepanelen op de StadsHoeve 
Samen maken we Landelijk Noord duurzaam! 

Al bij de bouw van hun nieuwe schuur hebben Angela en Albert Hoeve 
rekening gehouden met het plaatsen van zonnepanelen. Het dak ligt dan 
ook helemaal goed ten opzichte van de zon en heeft ruim voldoende 
draagkracht om er flink wat panelen op te schroeven. Het idee om zelf 
duurzame energie op te wekken past goed in de groene bedrijfsfilosofie 
van de StadsHoeve. 
 
Op veel huizen in Landelijk Noord passen geen zonnepanelen. Het dak 
heeft niet de goede hoek ten op zichte van de zon, er staan obstakels op 
of rond het dak of het is gewoon geen gezicht. ‘Zon op StadsHoeve’ biedt 
de mogelijkheid om toch, samen met anderen, je eigen duurzame energie 
op te wekken. Je kunt door één of meerdere panelen aan te schaffen lid 
worden van de energiecoöperatie Zon op StadsHoeve.  
Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. De 
installatie zal jaarlijks ongeveer 16.500 kWh opleveren, genoeg dus voor 
zo’n vier en een half huishouden. 
Op het dak plaatst de coöperatie 80 panelen waar u er een of meerdere 
van kunt financieren. Een paneel kost € 400. Het bedrag van aanschaf 
ontvangt u in 12 tot 13 jaar terug. Daarna blijft u nog tenminste 12 a 13 
jaar van de opbrengsten profiteren. Na 25 jaar heeft de investering u 
ongeveer 2,5 maal de inleg opgeleverd.  
 
Met dit Zwaantje is een retourformulier meebezorgd waarop u kunt 
aangeven hoeveel panelen u wilt financieren. Toekenning gebeurt op 
volgorde van inschrijving, dus wacht niet te lang als u wilt meedoen. 
U kunt ook digitaal inschrijven: stadshoeve.zonopnederland.nl (geen 
www). 
Mensen die al hebben meegedaan aan de voorinschrijving hebben 
voorrang. 
Informatie: 
Na afloop van de Groene Burenbioscoop van 14 februari, in het 
wijkgebouw van Schellingwoude, zijn wij aanwezig om informatie te geven. 
Op woensdag 15 februari is er een Informatiebijeenkomst in de 
Stadshoeve, aanvang 20.00 uur. 
 
 

Vrouwen van Nu 
Op donderdag 16 februari wordt onze maandelijkse avond verzorgd door 
het ééndags bestuur. Inhoud is dus nog een verrassing. 
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Locatie wijkgebouw te Schellingwoude. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
19.30 uur. Entree leden gratis, niet leden € 5.00 
 

Porem van Mokum 
Vrijwilligers gezocht voor het Porem van Mokum. 
Wil je iets positiefs doen voor onze mooie stad Amsterdam? 
Wil je nauw betrokken zijn bij een prachtig (beeldend)kunstproject? 
Werk je graag met en voor mensen? 
Kom dan bij ons team van het Porem van Mokum! 
Wij zoeken iemand die: 
-de coördinatie op zich neemt van alle mensen die worden voorgedragen 
om te worden geportretteerd. 
-er zorg voor draagt dat de uiteindelijke selectie een afspiegeling wordt van 
Amsterdam. 
-die de voorgedragen mensen kan informeren en enthousiasmeren om 
zich te laten portretteren. 
 
Het is van belang dat je daarbij een overzicht bijhoudt op je eigen 
computer. Je kunt je tijd voor een groot deel zelf indelen. 
Een dagdeel in de week lijkt voorlopig voldoende. 
 
Iemand die kan helpen met andere organisatorische zaken is ook van 
harte welkom. Dat zijn zaken als bedenken hoe we zoveel mogelijk 
mensen bij het Porem van Mokum betrekken en mensen benaderen die 
ambassadeur kunnen zijn voor het project. 
Omdat we ook met het ophalen van de levensverhalen van de 
geportretteerde beginnen is een centrale persoon die hierover overzicht 
houdt ook van harte welkom. 
Het Porem van Mokum maken we samen! 
Meer weten? Kijk op www.poremvanmokum.nl of bel Saskia: 06-42350194 
 
Saskia S.E. de Rooy 
Porem van Mokum 
www.poremvanmokum.nl 
http://www.youtube.com/watch?v=o6V6vxOUvCw&feature=player_profilep
age 
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Agenda vanaf februari 
 

 
 

  

7 febr 50+ Soos Ransdorp, Bingo 
9 febr CDR, vergadering Werkgroep Agrariërs 
12 
febr 

Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 

14 
febr 

CDR, vergadering Werkgroep ROL 

14 
febr 

Dorpsraad Zunderdorp 

14 
febr 

Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 

16 
febr 

Vrouwen van Nu, ééndagsbestuur 

21 
febr 

CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 

21 
febr 

50+ Soos Holysloot, Diner 

22 
febr 

50+ Soos Zunderdorp, Watersnood 1916 

2 mrt Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
3 mrt Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
6 mrt 50+ Soos Ransdorp, Spelmiddag 
9 mrt Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
10 mrt Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
12 mrt Onthulling herinneringsplaquette Holysloot 
14 mrt CDR, Plenaire vergadering en Workshop 
  

Colofon 
Kopij februari digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 2 maart 
Redactie Dorpsweg 35 Site: 
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1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

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. 

 


