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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
In het vorige ’t Zwaantje stonden een aantal gevonden en verloren 
voorwerpen vermeld. Graag wil ik doorgeven dat al de spullen weer bij de 
rechtmatige eigenaar terug zijn, u ziet, een oproep in ’t Zwaantje werkt !! 
 
In de september-editie stond ook het bericht over het overlijden van 
Herman Hoeve. Helaas is in dit stukje de verkeerde overlijdensdatum 
vermeld, dit moest zijn 27 juni 2011. Mijn welgemeende excuses hiervoor. 
 
In dit nummer, ten slotte, vindt u de allerlaatste Zijbijter. Hartelijk dank aan 
de schrijver die bijna 2 jaar lang maandelijks een bijdrage leverde voor het 
’t Zwaantje. 
Mocht u nu zelf inspiratie krijgen om eens iets te schrijven over ons mooie 
Landelijk Noord dan bent u van harte uitgenodigd ! 
 
Vanwege de herfstvakantie is het kantoor van de CDR in de week van 17 
t/m 21 oktober gesloten. Daarna kunt u weer bij ons terecht. 
Voor nu veel leesplezier. 
 
De Redactie 
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Agenda Centrale Dorpenraad 

11 oktober  Dagelijks Bestuur 
17 oktober  Dorpsraad Durgerdam intern 
25 oktober  Werkgroep ROL 
27 oktober  Werkgroep CLN 
27 oktober  Dorpsraad Ransdorp intern 
28 oktober  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
31 oktober  Werkgroep Agrariërs 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op 
het kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

 
 

CDR maakt lespakket voor basisschool 
De CDR is samen met een groep vrijwilligers bezig om een lespakket te 
maken voor groep 8 van De Weidevogel, onderwerp is de 2de 
Wereldoorlog in Landelijk Noord. 
Het is de bedoeling om het lespakket minimaal de komende 5 jaar te 
gebruiken. 
Voor het lespakket zijn we op zoek naar verhalen en spullen uit de periode 
1940 - 1945. Dit kunnen foto’s, documenten of attributen zijn. 
Doormiddel van de materialen willen we o.a. het dagelijks leven tijdens 
deze periode beter illustreren. 
Eventuele verhalen willen we verwerken in een fietstocht door het gebied. 
Misschien weet u of er op een bepaalde plek iets bijzonders is gebeurd of 
heeft u een andere speciale herinnering aan deze periode. 
Ook kleine wetenswaardigheden zijn van harte welkom. 
Heeft u informatie, foto’s of materiaal voor ons dan kunt u contact openen 
met het kantoor van de CDR: 
Marianne Vrolijk 020-4904437 of c.dorpenraad@planet.nl 
Indien mogelijk krijgen we de informatie graag ‘op schrift’. 
Uiteraard willen wij eventuele spullen van u lenen en ontvangt u deze weer 
terug. Van foto’s of documenten kunnen we kopieën maken. 

 
 

Gebruik kantoor CDR 
Sinds kort wordt het kantoor van de CDR ook door ‘derden’ gebruikt. 
Maandelijks zal de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij bij ons 
vergaderen. Op de woensdagmorgen komt de schildersclub Creatief op 
Papier bij elkaar om samen te schilderen. Beide partijen waren op zoek 
naar een geschikt onderkomen en de CDR is blij dat wij hen hierbij kunnen 
helpen. 
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Excursie Vuurtoreneiland 
Vuurtoreneiland is een fort omgeven door water, stilte, licht en lucht. Het 
ligt in het IJmeer net uit de kust van de polder IJdoorn bij Durgerdam. Op 
dit moment is Vuurtoreneiland nog gesloten voor publiek. Staatsbosbeheer 
zoekt een marktpartij die Vuurtoreneiland wil restaureren, beheren en 
exploiteren, inclusief de gebouwen die erop staan. 
Op de website www.staatsbosbeheer.nl/vuurtoreneiland vindt u allerlei 
informatie over het eiland en het project. 
Omdat de Durgerdammers elke dag uitkijkt op de Vuurtoren maar 
misschien nog nooit op het eiland zijn geweest nodigt Staatsbosbeheer 
hen van harte uit voor een (gratis) excursie op zondagmiddag 23 oktober 
speciaal door de inwoners van Durgerdam. 
We verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats in Durgerdam en lopen 
dan gezamenlijk naar het eiland. Daar zal de projectleider en boswachter u 
het eiland en de gebouwen laten zien en vertellen over het project. Ook zal 
Natuurmonumenten aanwezig zijn om u over polder IJdoorn te vertellen. 
We verwachten om 17.00 uur weer terug te zijn op de parkeerplaats.  
Aanmelden is niet nodig!  
Later in het jaar worden excursies georganiseerd voor geïnteresseerden 
buiten Durgerdam. Op de website kunt u hierover informatie vinden. 
Vriendelijke groeten, 
Christine Meeusen Projectleider Vuurtoreneiland 

 
Ransdorper Buurtlunch 2011 

Wat hadden we toch een mooi weer! Op zondag 25 september werd voor 
de 5de keer de Ransdorper Buurtlunch gehouden, het eerste lustrum.  
De tafels waren uitgestald met de heerlijkste gerechten: perentaart van 
Ransdorper peren, appeltaart van Ransdorper appels, eiersalade van 
Ransdorper eieren, vitello tonnato, salade caprese, fruitsalade, 
pannenkoeken, hartige taarten, zalmsalade, groentespiesjes, 
saucijzenbroodjes ... kortom, te veel om op te noemen. De bar werd 
professioneel bemand door Auk en Dirk. De kinderen werden prachtig 
geschminkt door Marcha en Mendy en kregen van Francien allemaal een 
mooie tatoeage. Daarna konden ze zich uitleven op het springkussen, de 
skippyballen etc.  
De aankleding, de activiteiten en 'het natje' werden mogelijk gemaakt door 
de gulle sponsors en subsidies van de gemeente en het Oranje Fonds 
(nationale burendag). Heel veel mensen hebben meegeholpen met het op- 
en afbouwen. We willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Het was 
weer een mooi feest!  
De foto's van de lunch verschijnen binnenkort op de site van Ransdorp: 
http://www.ransdorp.blogspot.com 
Het Ransdorper Buurtlunchcomité 
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Groene Buren Bioscoop: “Into Eternity” 
Op 11 oktober is het weer zover: het Dorpshuis Schellingwoude is dan 
weer even bioscoop, mét popcorn van Karen natuurlijk. 
Het wordt een avond bomvol kernenergie. We zullen u stralend ontvangen 
en wel iets eerder dan anders. De film begint gewoon om 20:00 uur. Kom 
gerust iets eerder want als inleiding hangen we provocerende stellingen op 
waarover we het na de film (ook) zullen hebben. Het wordt geen avond 
met een vooringenomen standpunt. De stellingen zetten we enkele dagen 
tevoren al op de website. 
De film "Into Eternity" 
Vorige keer lag het accent op de schoonheid van de aarde (en hoe we 
daarmee omgaan). Nu veel grimmiger, een film over opslag van kernafval. 
Over de bouw in Finland van een opslagplaats die in 2004 is begonnen en 
duurt tot in de 22 ste eeuw. Hij moet 100.000 jaar intact blijven !! 
IDFA (Internationaal Documentaire Film Festival) toonde de film in 2010. 
Op onze website staan links naar de trailer en meer. 
Paneldiscussie na de film  
Iedereen heeft wel gehoord over de grote nadelen aan kernenergie. Er is 
veel maatschappelijke tegenstand in binnen en buitenland. Hoe komt het 
dan dat verschillende zeer bekende en vakkundige klimaatactivisten voor 
kernenergie pleiten?? 
Deze en andere vragen komen ter sprake na de film. 
Om de lijn goed vast te houden is Hugo van Aalderen, voorzitter dorpsraad 
Schellingwoude, gespreksleider. Als deskundigen zijn aanwezig Kees 
Diepeveen (Stadsdeel Noord-Groen Links), Erik Min (kernfysicus, KNMI) 
en Peer de Rijk (directeur WISE, World Information on Energy). 
Achtergrondinformatie 
Voor de film zijn stellingen te lezen op posters in de bioscoop. Op de site 
vullen we de komende tijd ook een pagina met leesvoer en links. Maar je 
speciaal voorbereiden voor de avond hoeft echt niet: de film moet voor 
zich spreken!! 
Welkom! 
We hopen uiteraard op een goed opkomst; klimaatbescherming en een 
groene leefstijl onder de aandacht brengen is tenslotte ons doel. De panel 
discussie is een primeur voor de Groene Buren Bioscoop, en wie weet 
proberen we dat in de toekomst vaker.  
Zaal open 19:00 uur Informeel voorpraten en bekijken posters met 
stellingen.  
Start film 20:00-21:15 uur 
Drankje +paneldiscussie +napraten tot 23:00 
Gratis, maar donaties zijn altijd welkom 
Groene Groet van Bestuur Stichting Mijn CO2 Spoor 
website: www.groeneburen.net en www.mijnco2spoor.nl. 
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contact: info@mijnco2spoor.nl 
BEJAARDENHOEK 

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

tel.:   020-7510610 
 

EXTRA LEVENSFASEN 
 De jeugd heeft de toekomst? Nee hoor, niet meer. De senioren 
hebben de toekomst! Leve de lange levensavond. Wij leven steeds langer 
en we zijn daardoor met steeds méér ouderen en bejaarden. Het indertijd 
geïntroduceerde prepensioen was dan ook een geweldige miskleun. Dit 
ontstond door een gebrek aan inzicht in de toenemende vitaliteit van 
ouderen. Binnenkort zijn een op de drie Nederlanders gepensioneerd met 
AOW. Er worden steeds meer van ons bejaard en tenslotte zelfs behoeftig 
dan ooit tevoren. Inmiddels bestrijken we met z’n allen meerdere 
levensfasen van elk ongeveer zeven jaren. Eerst ouderen, dan bejaarden 
en tenslotte hoogbejaarden. Wat een heerlijke lange levensavond! 

Vooraan staan de nog lang niet versleten ouderen die nog heel wat 
kunnen en daarom, meestal zelfstandig klussend, gewoon doorwerken in 
plaats zich nutteloos achter de geraniums te nestelen. Zij gaan graag 
hulpbehoevende bejaarden een handje voort helpen. Dit al of niet als 
mantelzorger, in hun eigen wat lagere werktempo in plaats van zich 
afgedankt en nutteloos te voelen, zo hun AOW heerlijk aanvullend als 
onderdeel van de bloeiende informele zorgsector. Dat gebeurt nu al op 
grote schaal. Hulpbehoevende bejaarden, zoals ik inmiddels wel ben, 
maken daar maar al te graag gebruik van. Zo blijven wij vrij en zelfstandig, 
zonder te hoeven terugvallen op de overbelaste formele zorgsector. 

Het is hoogst merkwaardig dat de wereld waarin het eindeloze AOW 
geruzie plaats vindt niet lijkt te beseffen hoe snel hun 
gepensioneerdenwereld verandert. De samenleving past zich sneller aan 
dan de bestuurders kunnen kissebissen. Wel geweldig dat de AOW-leeftijd 
maar een paar jaar omhoog gaat. En dat pas na heel wat jaren wachten. 
Stel je voor de heerlijke wereld van vrijheid blijheid die de AOW’er geniet. 
Dat na al die jaren jakkeren om je productieniveau te halen. Je hóéft niks 
meer, geen verplichtingen, heerlijk. Alles in je eigen tempo, niet meer 
pezen om die jongelui bij te blijven. Zo ontstaat er voor Piet de 
havenmeester, Jan de tuinman, Henk de belastingman, Kees de schilder, 
Marie de poetsvrouw en Karel de klusjesman een heerlijke lange 
levensavond, met vele nieuwe contacten. Samen babbelend met de 
krikkemikkige bejaarden genietend van een hele nieuwe sector van 
bedrijvigheid in onze samenleving. 
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En zo produceer ook ik, zeer traag met één handje schrijvend achter 
het toetsenbord dat voor gebruik door twee handen is ontworpen en hoef 
ik niet beslist een bladzijde vól te maken om aan een norm te voldoen. 
Ernst     10/ 2011 
 

Kickboxles voor volwassenen en jeugd! 
Elke dinsdagavond geeft Richard van Altena kickbox les in de gymzaal van 
de Weidevogel. Deze lessen worden gegeven aan beginners én 
gevorderden. 
Er is nog plaats om in te stappen bij de jeugdgroep (vanaf 12 jaar) om 
20.00 en bij de volwassenen (om 21.00). 
Tevens is het mogelijk om privélessen of duolessen te boeken. 
Voor informatie bel Richard van Altena: 06- 48357276 of 020-4904346. 
Email: richardvanaltena@gmail.com 
 

Cursus Reanimatie en E.H.B.O. 
Ook dit najaar worden er in het dorpshuis van Holysloot cursussen 
reanimatie en E.H.B.O. gegeven. 
De reanimatiecursus is voor beginners èn voor degenen die hun kennis op 
dit gebied willen bijspijkeren. 
We leren reanimeren volgens de laatste -vereenvoudigde- Europese 
regelgeving, en uiteraard wordt er geoefend met het gebruik van de AED 
(Automatische Externe Defibrillator). Deze cursus duurt één avond. 
U kunt kiezen voor donderdag 3 of 10 november (van 20 tot 22 uur). 
De kosten bedragen € 8,- per avond. 
De E.H.B.O. cursus beslaat twee avonden (van 20 tot 22 uur), en wordt 
gegeven op de donderdagen 17 en 24 november. De kosten voor deze 
cursus zijn € 16,-. Ook deze cursus is geschikt voor beginners èn voor 
degenen die op herhaling willen. 
Ouders met (jonge) kinderen: doet u vooral mee, het is nuttig en leerzaam!  
Informatie en opgave bij: 
Wendelien Halbertsma 
Tel. 020 – 4905122 / mvoskes@xs4all.nl 
Reageert u per mail, dan graag uw telefoonnummer vermelden, en welke 
cursus/avond uw voorkeur heeft.  
Geeft u zich zo snel mogelijk op, want vol is vol! 
 

Meezingavond 
Het koor van Schellingwoude nodigt iedereen die van zingen houdt uit voor 
de meezingavond op maandag 31 oktober. 
Deze avond vindt plaats om 20.30 uur, in het wijkgebouw in het 
Wijkergouw 12 in Schellingwoude. 
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We zijn een laagdrempelig koor en zingen melodieën uit alle 
windstreken,o.l.v. de dirigent Ricus Smit. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom in het bijzonder, lage stemmen. 
Informatie-contactpersoon: Jozet van Sloten 020-6375995 of 06-
42183441. 

 
Proefles Yoga – lichaamsbewustzijn 

Op donderdagochtend en maandagavond geef ik al meer dan 20 jaren 
yogales in het gymlokaal Holysloot. De groep op donderdag is nu kleiner 
geworden: er kunnen nieuwe mensen bij.  
Ik wil mensen die nieuwgierig zijn naar yoga graag de gelegenheid geven 
om een proefles te volgen op:  
 donderdag 20 oktober om 9.00 uur in het gymlokaal in Holysloot.  
In mijn lessen mix ik naast de asana (houdingen) van de yoga traditie 
elementen van eutonie, elementen van dans en lichaamstechniek, 
ontspanning. Ik ben sinds 1995 oefentherapeut Mensendieck. Zo heb ik 
mijn eigen stijl van yogalesgeven ontwikkeld, in de loop van de jaren. Mail 
me als je interesse hebt: lauracorsi@planet.nl 
 
Ik organiseer ook yogavakanties in Italie, mijn geboorteland. Als je 
interesse in hebt, stuur mij je adres op. Ik houd je dan op de hoogte.  
Laura Corsi / www.lauracorsi.nl 
 

Vegetarische restaurantweek 
Voor het eerste in de geschiedenis wordt er in Nederland een 
Vegetarische Restaurantweek georganiseerd, deze is van 3 t/m 9 oktober. 
Natuurlijk doet eetcafé ’t Dijkhuis daar ook aan mee ! 
Zowel vegetariërs als niet-vegetariërs zijn op deze avonden welkom en 
krijgen bij bestelling van een drie gangenmenu het voorgerecht gratis ! 
Onze chef en souschef hebben voor deze avonden een speciaal 3 gangen 
keuzemenu bedacht. 
De kosten van het vegetarische 3 gangen menu zijn € 22,50 (voorgerecht 
gratis) 
Reserveren gewenst ! 
 
Eetcafé ’t Dijkhuis 
020-4031386 
www.eetcafedijkhuis.nl / info@eetcafedijkhuis.nl 
 
De Vegetarische Restaurantweek is een initiatief van de Nederlandse 
Vegetariërsbond en VARA’s vroege vogels in samenwerking met Variatie 
op de Kaart en Dinersite. 
Zie ook: www.devegetarischerestaurantweek.nl 
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Kokerjuffers (Limnophilus rhombicus L.) 
Larven van schietmotten, die een beschermend kokertje maken van 
planteresten, zandkorrels en........ ander materiaal, op maat gemaakt met 
zijn bijtende monddelen. 
 
Dat andere materiaal kan ook bestaan uit stukjes net van visfuiken en 
omdat fuiken vroeger van zijde werden gemaakt, worden ze door vissers 
'zijbijters' genoemd. Een hinderlijk diertje dus, dat je als visser scherp 
houdt en je verplicht om met enige regelmaat je fuiken schoon te spoelen. 
De houdbaarheid van kokerjuffers is uiteraard beperkt en dat geldt 
eigenlijk ook voor deze zijbijter en mag u deze column als laatste 
beschouwen. De meeste onderwerpen, die in Landelijk Noord en 
omgeving spelen zijn wel zo'n beetje aan de orde geweest en om de 
beperkingen van het Stadsdeel Noord weer opnieuw breed uit te meten 
lijkt weinig zinvol en even weinig opbouwend. De afstand tussen 
bestuurders en bestuurden mag door de instelling van stadsdelen dan wel 
zijn teruggebracht, maar of je daar als burger wat mee opschiet is nog 
maar de vraag. Hoe we het locale bestuur ook organiseren, we blijven voor 
aandacht van onze leefbaarheidsproblemen altijd afhankelijk van de 
medewerking en het inlevingsvermogen van individuele ambtenaren. Hier 
lukt dat soms met een vriendelijk woord, terwijl je voor die medewerking in 
grote delen van de wereld diep in de buidel moet tasten. Hoeveel zou de 
Durgerdamse gemeenschap moeten ophoesten om eindelijk hun 
wandelpad langs het Damrak gerealiseerd te krijgen? Of, om maar eens 
wat te zeggen, een adequate handhaving van in breed overleg tot stand 
gekomen parkeerregels, die overigens ook door de eigen dorpsbewoners, 
via vaak slimme manieren, enthousiast worden genegeerd? Senioren in 
Landelijk Noord zouden er best wat voor over hebben, om nog tijdens hun 
leven het ouderenhuisvesting-project 'Elders Rust' in Ransdorp 
gerealiseerd te zien, waarbij de instandhouding van het in de loop der 
jaren gegroeide ruimtelijke beeld voorwaarde dient te blijven. In een als 
karakteristiek aangemerkt gebied, of dat nu Landschap Waterland, 
Waardevol Cultuurlandschap, of zoals tegenwoordig Nationaal Landschap 
Laag Holland heet, mag je verwachten dat bij nieuwbouw en verbouwing 
de instandhouding van karakteristieke kenmerken richtinggevend is. 
Hetzelfde geldt voor het karakteristieke veenweidelandschap en het 
behoud van de natuurwaarden. Daar mag de gemeenschap best wat voor 
over hebben, uiteindelijk genieten we er met z'n allen van. 
 
Zijbijter 
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Tweedehands Kledingbeurs 

Zoals in het vorige ’t Zwaantje al vermeld stond, wordt er op 13 oktober 
weer een kledingbeurs gehouden, wij presenteren u de najaarscollectie 
van 2011. 
Vanwege het succes van de avondopenstelling kunt u deze keer van 16.00 
tot 22.00 uur langskomen om uw slag te slaan ! 
De opbrengst van de kledingbeurs wordt verdeeld onder Peuterspeelzaal 
‘De Vrijbuitertjes’, basisschool ‘De Weidevogel’ en CJV 
jongerenvereniging. 
U kunt nog steeds dames-, heren- of kinderkleding inleveren bij de 
bekende inleveradressen. 
Voor informatie kunt u bellen naar de Peuterspeelzaal (4904848) of 
Linda (4904895) 
Wij zien u graag op donderdag 13 oktober in het dorpshuis van Holysloot. 
De koffie staat klaar !! 

 
 

Gevonden voorwerpen Ransdorper Buurtlunch 2011 
2 glazen schenkkannen (zaten smoothies in)  blauw-oranje sjaaltje 
blauwe Birkenstocks maat 32    grote ronde plastic fruitschaal 
2 onderzetters     2 ovenwanten 
groene vierkante schaal    klein Ikea-dienblaadje 
klein wit bordje 
Af te halen bij Pauline Janssen, Dorpsweg 9 (020-673 2814 of 06-510 25 
331) 
 
 

Schip te koop 
Mooi gelijnde Hagenaar (Fraterité, 1904) met prachtige ligplaats in A'dam 
Noord. Staal met afmeting: 22.87x4.39x0.90 mtr. Ruim, scheeps interieur. 
Vooronder met kinderbedden, slaaphut, badkamer, zeer ruime leefsalon, 
roef met leefkeuken, achterhut met dubbelbed (6 vaste 
slaapplaatsen). Varend, 120 pk DAF. Bankirai zwaarden, twee stalen 
masten. Inrichting: Luxe badkamer, keuken in de roef. Kabola CV en 
houtkachel. Laatste hellingbeurt 2008, keuringsrapport 2006 aanwezig. 
Vlakdiktes overal goed. 
Huidige ligplaats Durgerdammerdijk / Schellingwouderdijk 
Het schip is ook zonder ligplaats te koop. Voor foto's of meer informatie 
mail naar Mirjam Flik: mirjam@centrale.nu 
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Prachtig open haard hout 

Aangeboden: Hout voor open haard en kachel. 
Gedroogd én gekloofd. Wordt in landelijk noord aan huis afgeleverd. 
€ 80,= per m³. Minimale afname 2m³ 
Telefoon 0511452480 

 
 

Oppassen 
Wij zijn Micky en Dida, 2 meisjes van 13 en 14 en wij willen graag 
oppassen. 
We wonen alle twee in Ransdorp en hebben ook op basisschool de 
Weidevogel gezeten. Ik ( Micky) heb daar ook nog een broertje en zusje 
zitten. 
Als u interesse heeft kun u ons bereiken op: 
nr. Dida, 4905015 of op nr. Micky, 4910052 
Graag wel bellen na 4 uur i.v.m school. 
Groetjes Dida en Micky en graag tot ziens! 
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Agenda vanaf oktober 

 
 

  

  
2 okt Waterlandse proeverij, Schellingwoude 
4 okt 50+ Soos Ransdorp, Bingo 
9 okt Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
11 okt CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
11 okt Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
13 okt Kledingbeurs Holysloot 
17 okt Interne vergadering Dorpsraad Durgerdam 
18 okt 50+ Soos Holysloot, Bingo 
20 okt Proefles Yoga, Holysloot 
23 okt Excursie Vuurtoreneiland voor 

Durgerdammers 
25 okt CDR, vergadering werkgroep ROL 
27 okt CDR, vergadering werkgroep CLN 
27 okt Interne vergadering Dorpsraad Ransdorp 
27 okt Vrouwen van Nu, pianist 
31 okt CDR, vergadering werkgroep Agrariërs 
31 okt Meezingavond Schellingwoude 
1 nov 50+ Soos Ransdorp, Stamppotmaaltijd 
  
  

Colofon 
Kopij november digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 28 oktober 
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. 

 


