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Wandeling tegen
windmolens groot
succes
Ruim 350 bezorgde bewoners uit Driemond en omstreken namen deel aan de
protestwandeling tegen de dreigende
plaatsing van mega-windturbines rond
ons dorp.
De actie is niet los te denken van de
ongenaakbare opstelling en wollige toezeggingen van de gemeente Amsterdam
bij monde van de verantwoordelijke
wethouder Marieke van Doorninck.
Bij herhaling wijst ze erop dat nog
niets vaststaat en dat er nog veel nader
onderzoek moet geschieden en dat er
bij ‘onaanvaardbare risico's voor de
gezondheid of natuur geen windmolens
komen’. Maar ook geeft ze aan dat er
geen garanties zijn ‘dat er geen hinder
gaat komen’ en uitgerekend plaatsing
pal tegen de grenzen van Driemond aan
komt steeds dichterbij.
Een in het oog springend pijnpunt
daarbij is het volledige gebrek aan
enige communicatie met de Dorpsraad.
Hoewel de directe omgeving van Driemond al maanden is aangemerkt als
zoek- en inmiddels voorkeursgebied
is er veel onduidelijkheid en hebben
we tot nu toe alle informatie uit de
media moeten vernemen. Ook op een
bezorgde brief naar aanleiding van de
eerdere peiling (waarin 85% van de respondenten zich tégen uitsprak) is geen
enkele reactie gekomen.
Inmiddels is algemeen bekend geworden dat er op de veiligheidsnormen
rond de tot 200 meter hoge mega-turbines flink wordt beknibbeld om de
plaatsing in de – aantoonbaar te dicht
bevolkte – gebieden rond Amsterdam
tóch mogelijk te maken. Zo was de
internationale norm bij zelfs minder
grote turbines al zo’n 1500 meter, en er
wordt nu ijverig voor gelobbyd om dat
terug te brengen naar 350 meter.
Als we de situatie rond Driemond in

De stemming zaterdag 1 mei was opperbest, al was de bezorgdheid en soms ook
angst, onmacht en boosheid er niet minder om.

ogenschouw nemen betreft het locaties
langs het Amsterdam-Rijnkanaal en
op het Waternet-terrein langs de Provinciale weg. Die zijn aangewezen als
voorkeursgebieden voor de plaatsing
van industriële mega-turbines met een
hoogte van zo’n 150 tot 200 meter. Ter
vergelijking: de 35 verdiepingen tellende Rembrandt Toren, het hoogste en
meest gezichtsbepalende gebouw van
de skyline van Amsterdam, is 135 meter
hoog.
Bewoners vrezen terecht dat bij plaatsing van zulke mega-windmolens hun
stilte en uitzicht worden aangetast, en
daarmee hun rust en gezondheid. En
huizenbezitters vrezen al even begrijpelijk een forse waardedaling van hun
percelen. Ook de bezwaren betreffende
dierenwelzijn, aantasting van de natuur
en horizonvervuiling in de steeds
schaarser wordende groene gebieden
leven breed, maar het begint er steeds
meer op te lijken dat de ‘groene’ energiebehoefte van de stad Amsterdam een
doel is dat alle middelen heiligt.
Ook zonder nader onderzoek is
glashelder dat er geen enkele echte
rechtvaardiging is voor plaatsing van
mega-windturbines zo dicht bij de
bewoonde wereld. En dat gebieden
die daar niet de vereiste ruimte voor
bieden dan ook volledig moeten worden
geschrapt als optie. Pas dan kan de
omgeving van Amsterdam (en een groot

deel van heel Nederland) opgelucht
adem halen en eindelijk weer overgaan
tot de orde van de dag; wonen, werken
en leven zonder die redeloze bedreiging, die nu al maanden als een ongezonde wolk van angst en onzekerheid in
de lucht hangt.
Dorpsraad Driemond
Op pagina 2 treft u een persoonlijk
verslag van Mathijs Petri, organisator van de protestwandeling en aanspreekpunt voor de verdere acties.

Koningsdag in Driemond
Ook dit tweede jaar in lockdown heeft
Driemond op eigen wijze Koningsdag
gevierd. Ondanks de beperkingen
waren er veel mensen op de been en
was de sfeer ronduit feestelijk.
Op pagina 9 een impressie.
Met dank aan de Oranjevereniging

DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant is een uitgave van de
Stichting Dorpsraad Driemond.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar en wordt
huis aan huis verspreid in Driemond
in een oplage van 750 stuks.
De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk voor
de 1e van de maand ingeleverd te zijn bij de
redactie van de Dorpskrant:
dorpsraad@driemond.info
Kopij tekst en afbeeldingen apart sturen (dus
de foto NIET in een Word-document
plaatsen). De tekst aanleveren als platte tekst.
Foto’s aanleveren met een minimale resolutie
van 200 dpi (pixels per inch).
De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 19 juni.
Abonnement voor lezers buiten Driemond is
mogelijk à € 29,00 per jaar (dit zijn de
portokosten).
Ingezonden stukken waarvan de
afzender bij de redactie niet bekend is,
worden niet geplaatst.
Redactie:
Tom Hemminga
Vacature
Eindredactie:
Ubald Seveke

DORPSHUIS DRIEMOND
Bent u op zoek naar informatie over
verenigingen in Driemond, openbaar vervoer
en bustijden, gemeentelijke zorginstellingen
meldpunt openbare ruimte en zorg en overlast,
loket zorg en samenleven, huiselijk geweld,
bibliotheek, recreatie, etc?
Dorpsraad Driemond
Stammerlandweg 10,
1109 BR Amsterdam-Driemond
Het kantoor van de Dorpsraad is geopend
van maandag t/m donderdag 10-14 uur
Telefoon: 0294-414883
Website: www.driemond.info
Ook kunt u onder het genot van een kopje
koffie de krant lezen in het dorpshuis.

Nieuws uit het dorp
Beste dorpsgenoten,
Afgelopen zaterdag 1 mei waren er
350 demonstranten in ons dorp bijeen
om hun stem te laten horen tegen de
waanzinnige plannen van de gemeente
Amsterdam om ons dorp te omsingelen
met megawindturbines van 150 meter
hoog. Eerst was er een protestwandeling langs het kanaal en door onze
mooie Gemeenschapspolder, de plekken waar die megawindturbines gaan
komen (en ze komen ook nog bij Waternet!). Daarna spraken er politici van SP,
JA21 en DENK, om ons een hart onder
de riem te steken, en ons te laten weten
dat niet de hele politiek ons in de steek
laat. Op de aanwezigen maakte vooral
de geluidskar veel indruk, die het nare
geluid van de windturbines op ware
sterkte afspeelde.

wilden komen, maar wel een financiële
bijdrage leverden en de poster voor hun
raam hingen. Ik wil iedereen bedanken
voor de steun, klein en groot!
Helaas is het natuurlijk niet zo dat we
het stadsbestuur zo maar even tegenhouden. Op 26 mei gaat de gemeenteraad beslissen wat de zoekgebieden
worden, en de kans is zeer groot dat
ons dorp als zoekgebied (en voorkeurslocatie!) wordt aangewezen. Daarmee
begint de strijd pas echt, en zullen
we alles uit de kast moeten halen om
duidelijk te maken dat er in het dorp
absoluut geen draagvlak voor deze
windturbines is. Gelijktijdig worden
er dan rechtszaken tegen de gemeente
aangespannen. Ik zal jullie de komende
tijd op de hoogte houden van de stand
van zaken.

De organisatie van Windalarm was verbaasd hoeveel mensen er waren, meer
dan bij het protest vorige maand op het
Museumplein. Ons dorp heeft dus een
grotere menigte op de been gebracht
dan de hele miljoenstad Amsterdam
bij elkaar! We kunnen ontzettend trots
zijn dat ons dorp zo massaal in actie is
gekomen, ondanks dat het schoolvakantie was, ondanks de tegenwerking
van de gemeente, en ondanks alle
coronamaatregelen die het moeilijk
maken om bijeenkomsten te organiseren. Ik heb berichten gehad van oudere
mensen die niet naar zo'n drukke plek

Als laatste wil ik zeggen: ik heb gehoord
dat er ook mensen in het dorp zijn die
vóór de windturbines zijn, en zich niet
durven uit te spreken. Laat het duidelijk
zijn dat het wat mij betreft natuurlijk
mag, we hoeven het niet allemaal met
elkaar eens te zijn. Spreek me gerust
aan op straat, of stuur me een mail wie weet hebben we een goed gesprek!

Openstaande punten
verkeersplein aangepakt

aangedrongen om een aantal veiligheidspunten aan te pakken. Zoals een
veilige oversteekplaats voor ruiters,
ratelaars voor slechtzienden bij de voetgangersoversteekplaats, het veiliger
maken van de oversteek van fietsers bij
de beide Gein-ingangen. Gelukkig is dit
nu gerealiseerd.

Mathijs Petri
Bellen: 06-41100786
Whatsapp: 06-83291422windalarmdriemond@gmail.com

Financieel-Office-Manager:
Tom Hemminga
dorpsraad@driemond.info

OVERIGE INFORMATIE
Politie, brandweer en ambulance:
Spoed 112
Politie: Basisteam Gaasperdam
Remmerdenplein 102,
geen spoed, wel politie, tel 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Brandweer: Post Driemond (kazerne
Maxima) Spoed 112.
Gemeente Amsterdam
De gemeente is via één algemeen
nummer op werkdagen van 08.00-18.00 uur
te bereiken. tel: 14 020
Bij noodgevallen en overlast kunt u
24 uur per dag bellen
Als 14 020 niet werkt kunt u bellen met
020 624 1111

BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND
Voorzitter, Ubald Seveke
Penningmeester, Rob Muijs
Secretaris, Olaf Bánki
dorpsraad@driemond.info

Onlangs heeft VolkerInfra PNH de
openstaande punten aan het verkeersplein/Geinboogbrug aangepakt.
Sinds de opening van het verkeersplein in 2017 heeft Tom Hemminga,
als lid van de werkgroep verkeer en
bereikbaarheid er bij de provincie op
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De werkgroep verkeer en
bereikbaarheid

Nieuws uit het dorp
In Memoriam Bob de Vries
Op 23 april jl overleed
Bob de Vries op 91
jarige leeftijd.
Bob was een van die
mensen op wie het dorp
decennia lang steunde.
Hij was geboren en getogen in Weesperkarspel/
Driemond en was als
vrijwilliger zeer actief.
Jarenlang zat Bob in de dorpsraad
en zorgde dat de stem van Driemond
gehoord werd. Ook in de Oranjevereniging was hij actief en bij de Geinloop.
En hij deed dat niet alleen: Conny met
wie hij 63 jaar geleden trouwde was ook
al die tijd actief in het dorp.
Hij was een van de mannen die 71 jaar
geleden Geinburgia oprichtte: de firma
Otten stelde een stuk land beschikbaar aan het Gein. Dat moest eerst
wel gemaaid en geëgaliseerd worden.
Jarenlang was hij voorzitter van Geinburgia. Altijd was hij op het
voetbalveld te vinden als er wedstrijden waren.
Niet voor niets voetbalt Geinburgia op het “ Bob de Vries
complex”. Nadat hij gestopt was
als voetballer was hij 25 jaar
lang bondsscheidsrechter bij de
KNVB.
Hij tenniste en biljartte tot op
hoge leeftijd. En in de winter
mocht hij graag gaan skieën met
de kinderen en later ook met
de kleinkinderen. Bob sportte
graag, dat mag duidelijk zijn.
Een andere passie was zijn tuin.
Vanaf het begin in 1976 was hij
lid van de Tuindersvereniging
Driemond. Zijn tuin zag er altijd
pico bello uit en hij was dan ook

de eerste die in 2012
Tuinder van het jaar
werd en de “gouden
troffel” uitgereikt kreeg.
De hele familie kon
mee-eten van de groenten die hij verbouwde
en die door Conny tot
smakelijke maaltijden
gekookt werden.
Bob de Vries was een
echte familieman en kon ook de laatste
jaren toen hij al ziek was erg genieten
van de klein- en achterkleinkinderen.
Bob was een van die mensen van wie
je je niet kon voorstellen dat hij er ooit
niet meer zou zijn, een rustige man,
integer, scherp van geest en met gevoel
voor humor.
Hij zal erg gemist worden.
Wij wensen Conny, en verdere familie
heel veel sterkte.

Onze vrijwilligers zijn op zaterdag aanwezig
van 11:00 tot 14:00 uur om uw PostNL pakketten aan te nemen of uit te reiken. U kunt
dan ook terecht voor postzegels en de Dobbi
was- en stomerij service.

MEI
23 & 24 Pinksteren
25, 26,
27
25
26

Kantoor Dorpsraad gesloten. Het postagentschap is
wel open!
Start fase 2
groot onderhoud
Digitale bijeenkomst fase
2 groot onderhoud. Bewoners hebben een aanmeldingsbrief ontvangen

26
(ovb)

Bustocht Senioren.
Aanmelden bij:
Annie (413925) of
Hedwig (417077)

29

Vlinderbos 3e aktiedag,
info: maanhof.nl/vlinderbos

JUNI
01
03
(ovb)
06

07, 14,
21, 28
(ovb)
09
(ovb)
19

Uiterste aanleverdatum
kopij Dorpskrant juni
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Start yogalessen in de open
lucht 10:30 - 12:00 uur
Tuinvereniging Linnaeus
Info en aanmelden:
06-10442076 - Van Dooren
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Alternatieve datum
Bustocht Senioren
Verspreiding Dorpskrant
juni

JULI

Postagentschap ook op zaterdag open
Met ingang van zaterdag 15 mei is
het postagentschap ook op zaterdag
geopend.

Agenda

De openingstijden:
• Maandag 10:00 - 14:00 uur
• Dinsdag 10:00 - 14:00 uur
• Woensdag 10:00 - 14:00 uur
en tussen 19:00 - 21:00 uur
• Donderdag 10:00 - 14:00 uur
• Vrijdag 10:00 - 14:00 uur
• Zaterdag 11:00 - 14:00 uur

Het kantoor van de Dorpsraad is gesloten van 25 t/m 27 mei.
Het postagentschap blijft wel open.
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01
(ovb)

Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo

05, 12,
19, 26
(ovb)

Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo

Uw evenement ook in de
agenda?
Stuur de gegevens ruim van te
voren naar de Dorpsraad!

Nieuws!

Leentjebuur

Heel Holland wipt

Hoe het met u zit weet ik niet maar het werkwoord wippen leidt me van de mooie
nieuwe wip bij de MatchZo naar een creatie van Koot en Bie: Jacobse en Van Es. (dat
snappen alleen de oudere lezers) Maar nu, u las het vast al ergens, is het kampioenschap Tegels-wippen gestart.
Wat is de bedoeling? In het kort gezegd: tegels er uit en groen er in.
Heel veel tuinen zijn versteend. Je ziet het als je door het dorp loopt. Er staan vaak
wel wat bakken met planten maar er is geen sprake van een levendige tuin. Waarom
die stenen erg zijn? Nou kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat het geen groen is,
dat het niet mooi is. Door al die tegels krijg je als het warm is “hittestress” en als het
regent wateroverlast doordat het water niet de grond in kan. Voor het milieu is het
goed als er meer planten, struiken en bomen komen. Dat komt de biodiversiteit ten
goede. Dat wil zeggen dat ook de insecten en de vogels van groen houden. En weet
u wat ook belangrijk is: mensen worden gelukkiger als ze veel groen om zich heen
hebben. En wie wil er nu niet gelukkig worden?
Nu hebben we in ons dorp niet te klagen want er is veel groen in de buurt, al moet
je altijd waakzaam zijn want voor je het weet zaagt de gemeente weer rücksichtslos
een aantal bomen om, onder het mom van ziekte. Weet u het nog? In 2008 zijn er
6000 bomen gekapt in het Bijlmerpark. Protesten hielpen niet. En de mooie bomen
bij onze snackbar? En de rij bomen langs de Provinciale weg?

DORPSHUIS DRIEMOND
Sinds 15 mei is het postagentschap
ook op zaterdag tussen 11:00 en
14:00 uur open.
Het Dorpshuis biedt verder onderdak
aan de dorpsraad, het postagentschap
en een gratis bibliotheek.
Het kantoor van de dorpsraad is ge
opend van maandag t/m donderdag
10-14 uur en is telefonisch bereikbaar
op 0294-414883.
Het postagentschap is daarnaast ook
op woensdagavond tussen 19-21,
vrijdag tussen 10-14 uur en zaterdag
tussen 11-14 uur open.
www.driemond.info

Kortom, groen moeten we zelf doen.
Als iedereen z’n tuin aanpakt wordt het dorp mooier. Kijk maar op internet onder
nk-tegelwippen.nl; daar kun je ook vinden wanneer de gemeente je tegels op kan
komen halen. Maar misschien bouw je er wel een rustiek muurtje van, ook leuk. En
probeert u ook eens een moestuinplantje van de grootgrutter in uw tuin groot te
laten worden. Gewoon proberen: leuk en lekker.
Wij hebben allerlei vogelhuisjes om het huis opgehangen maar hoewel er af en toe
een mees of winterkoninkje komt kijken hebben we nog nooit bewoners gehad.
Jammer hoor. Ik denk dat er wel spreeuwen in de dakgoot of onder de pannen zitten
want regelmatig komen er bij windstil weer blaadjes naar beneden dwarrelen en
als ik op zolder ben hoor ik altijd rommel-geluiden. Spreeuwen zijn net kwajongens.
Toen de zonnepitten op waren en we dus niet meer elke ochtend een bordje vogelvoer
buiten zetten, bleven ze toch nog weken lang elke ochtend in de buurt. Als een van
ons buiten kwam kwamen ze gauw aangevlogen om te kijken of we toch wat te eten
meegebracht hadden. Brood bekeken ze nauwelijks: te min. Tot na twee dagen bleek
dat er niks anders kwam en ze alsnog aan het brood begonnen.
Vindt u het ook zo leuk dat we nu in de krant een vogelrubriek van Carla hebben?
Ik wacht op een bijdrage over de Vlaamse Gaai want die heb ik al een paar keer in
de tuin gezien. Als de poezen maar uit de buurt blijven, want uw poezen hebben nog
steeds geen belletje om en gaan achter vogels aan. Vooral achter de jonkies. In Nederland doden poezen minstens 18 miljoen vogels per jaar. 18 miljoen! En wij maar
vogelvoer strooien om ze door de winter te helpen. Dus hup doe uw King, Poes en
Minoes een belletje om. En houdt u ze in het voorjaar maar binnen, vooral ’s nachts,
zodat ze ook niet in de tuin poepen maar bij u in de keuken op de kattenbak. En dat is
niet zielig.
Ik wens u een vrolijk, vrij en groen voorjaar,

Wilt u ook onder de aandacht
komen van al onze lezers?
Plaats dan uw advertentie
in de Dorpskrant.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar
in een oplage van 750 stuks
De tarieven zijn als volgt:
ong. 1/4 pagina € 250,ong. 1/9 pagina € 125,per jaar.
Eenmalige advertenties
20% van de jaarprijs.
Zoekertje (particulieren) € 10,per uitgave (max 3 regels).
Meer informatie:
dorpsraad@driemond.info of
0294-414883

Lekker lezen
Ga lekker spannende, of romantische,
boeken halen in de bibliotheek in de
MatchZo.

Uw Leentjebuur
Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer
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Kost niets. Ook kinderboeken!

Historisch Driemond

De Historische Kring Driemond bestaat uit een
groep enthousiaste vrijwilligers die geregeld bij
elkaar komt in de MatchZO.

In Huize Historica, in de MatchZo, is er Open Huis
iedere maandagochtend van 10:00 - 12:00 uur
www.historischekringdriemond.nl

Veranderingen
Vermoeid van het werk in de nog bijna
winterse aarde, zat ik laatst uit te rusten
op mijn tuin, toen in stofjas en op
klompen Jan Meijer langskwam voor
een praatje; tuinders onder elkaar. Hij
vertelde dat de plek waar we waren,
vroeger allemaal boerenland was.
Proosdij had er grond, alsook boer
Oostenrijk. Het weiland van Jans vader
en grootvader strekte zich
daar, vanaf de Stammerdijk,
uit tot aan de spoorbrug.
De woonwijk met namen
van jaargetijden (eerst nog
riviernamen tot de annexatie
door Amsterdam) begon
pas begin zestiger jaren
te ontstaan, gevolgd door
het Zonnehof en later het
Seizoenenhof en tenslotte het
Maanhof.

begin 20e eeuw de fabrieken; Otten
en in 1916 Sluis, dat een klein
aardappelmeelfabriekje overnam. Er
werden een paar huizen in 1940 naast
de nieuwaangelegde sluis gebouwd: het
Sluispad.
Na de oorlog, nadat de loop van het
Smalweesp door de komst van de sluis

Kern is ervoor in de plaats gekomen.
Ook de Geinburgia-kantine is
verdwenen en vervangen door het grote
Matchzo-gebouw.
De tijd gaat door. Het eens
zo uitgestrekte, zelfstandige
Weesperkarspel bestaat sinds 1966 niet
meer. Van alle kanten zijn er stukken
afgehakt en het leeuwendeel
nam Amsterdam. Maar ook
de Utrechtse gemeenten
Abcoude en Ankeveen kregen
een deel, evenals Weesp, dat
volgend jaar helemaal aan
Amsterdam toevalt.
Toen de jonge Jan Meijer
vroeger vanaf de Stammerdijk
uitkeek over de weilanden en,
niet gehinderd door de bomen
van het Diemerbos, in de verte
de spoordijk zag, had hij niet
kunnen bevroeden wat er
allemaal nog zou veranderen.

Geschiedenis is ook
voortdurende verandering. De
bovengenoemde bebouwing
maakte van het buurtschap
Toch verbaast het me steeds
Geinbrug een dorp: Driemond
hoe vanzelfsprekend een
werd het toen. Voor 1900 zag
mens veranderingen in
het er hier heel anders uit. In
zijn omgeving verwerkt en
de nabijheid van de Geinbrug
aanvaard. Toch geldt dat niet
lagen drie buitens: huize
voor alles; ik hoop dat de
Driemond en huize Bloklust
industriële reuze-windmolens
– beide midden 19e eeuw
er niet komen want daar
gesloopt – en Schoonoord,
kunnen we vast niet aan
wat er nog steeds ligt. Dit
wennen. Die gaan niet alleen
landgoed had uitgestrekte
ons zicht, maar ook onze rust
tuinen die o.a. het gebied
" D E N I E U W E B U U R T I N A A N B O U W
verstoren, en daar kunnen
besloegen waar nu de Burg.
G E Z I E N V A N A F D E " S L U I S B R U G "/
mensen moeilijk tegen.
Bletzstraat ligt. Verder stond
S T A M M E R D I J K .
er een enkel huis, zoals het
huis van de vroegere bakker
Tjark Keijzer
Smit uit 1754, een herberg met ernaast gedempt was, kwamen er huizen aan
de overzijde van het Zandpad en werd
een smederij en verspreid enkele
de Burg. Mulstraat aangelegd. Scholen
boerderijen. Vanaf 1918 werd er langs
voor meer historische stukjes kijk op
werden gebouwd aan de Jaargetijden
het Smalweesp gebouwd: de oudere,
historischekringdriemond.nl
en ook een gymzaal. De scholen zijn
twee-onder-een-kap woningen aan
inmiddels vernieuwd, de gymzaal is
het Zandpad. In 1929 kwam de Burg.
weg en het appartementencomplex de
Bletzstraat gereed. Ook ontstonden
5

Nieuws van S.V. Geinburgia
jongste jeugd om 9.00 uur s’
morgens aan deze hindernissen en om 12.30 uur was de
oudste groep jeugdspelers aan
de beurt. Voor ieder jeugdteam werd gestreden om de
wisselbeker.
Behalve de trainingen is er
nog steeds geen competitieof bekervoetbal mogelijk,
maar op deze manier hopen
Zaterdag 24 april vond bij S.V. Geinbur- wij voor onze leden toch een
gia het 1e Footgolf toernooi plaats. Voor leuke activiteit te hebben aanwie nog niet weet wat het is: Footgolf is geboden.
hetzelfde als gewoon golfen, maar dan
met je voet in plaats van een club. Voor De winnaars:
de rest is alles een tikje groter. De golf- JO 8-2 Sven Verwindt
bal is een voetbal en in de hole passen 3 JO 8-1 Reinout Buts
voetballen tegelijk.
JO 9-1 Stijn Lammen
JO 10-1 Abe Hageman
Alle jeugdteams, of individuele spelers JO 12-2 Gelson Jone Lunda
van de jeugdteams, konden respecJO 12-1 Delinda Verhagen
tievelijk 9 of 18 holes lopen, die door
JO 13-1 Aaron de Haan
de jeugdcommissie waren uitgezet en
MO 13-1 Sophie Troost
verdeeld over het gehele sportpark
JO 15-1 David van Gelstwijk
Matchzo. Er was voor iedere speler,
JO 18/19-1 David Ikeh
jong of oud, voldoende uitdaging voor
het hebben van een paar fanatieke uur- Frank Visser
tjes. Onder een stralende zon begon de S.V. Geinburgia

Parttimer/vrijwilliger bij de
brandweer worden?
Neem contact op met Alex van Schaik via 06-10936335.
of meld je aan via: www.brandweerdriemond.nl
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Nieuws van de seniorensoos
kerij achter een 45 meter lange glazen
gang, daar ziet u de bakkers bezig. Wie
weet komt u de meester hemzelf wel
tegen deze gezellige Brabander. U kunt
uiteraard ook lekkers kopen in het
bakkerijwinkeltje achter in de bakkerij,
van banket, chocolade, tot brood aan
toe. Uiteraard hebben Hedwig en ik
al geproefd van het lekkere gebak. We
moeten weten wat wij u voorzetten!
Vandaar onze proeverij!!!

kom kijken hoe gezellig wij het hebben
met elkaar. U bent van harte welkom
op de woensdagmiddag. Verder wensen
wij Annie Koers beterschap en het beste
natuurlijk. Mevr. Connie de Vries veel
sterkte met het verlies van haar man
Bob .

Wij kregen tot onze schrik het bericht
dat Mevr. Marian v Ankeren is overleden, zij was altijd een graag geziene
enthousiaste gast met onze busreizen .
Wij wensen haar man en kinderen heel
Daarna gaan we een toer door hartje
Brabant maken en staat er een heerlijke veel sterkte.
lunch klaar. In de middag gaan we een
Wie weet hebben we u al gebeld over
Helaas gaat Corrie Koops verhuizen,
rondvaart maken in Den Bosch. Dus
onze geplande bustocht op woensdag
heel veel geluk op je nieuwe stek. Wij
heerlijk een dag echt uit. Rond 17.00
26 Mei, (of 9 juni?). In elk geval we
hopen je in elk geval te zien op de soos.
uur gaan we aan de borrel met daarna
gaan er een geweldige dag van maken!
En neem anders gewoon half Oversineen diner, waar? Dat zijn we nog mee
U wordt gebeld over de vertrektijd en
gel mee, iedereen is welkom!
aan het puzzelen, over hoe en wie er
thuiskomst. Wij denken van 8 tot 8,
open zijn en wat zij ons kunnen aanlekker 12 uur op stap! We gaan richting bieden. Maar ook dat komt goed! In elk Wij bellen zoveel mogelijk mensen op
Brabant, beginnend met koffie en gebak geval we mogen weer!!! Hopelijk alleover onze geweldige dag uit, denkt u ik
en geloof ons of niet, u heeft nog nooit
wil ook mee, bel gerust, Annie: 413925
maal uw prik gehad; mondkapje mee
en nergens zulk lekker gebak gegeten
of Hedwig: 417077. Maar vol = vol;
voor in de bus.
als dit. Wij gaan naar Robert van Beckheerlijk.
hoven, bekend van het TV programma
In september hopen wij weer te mogen
“Heel Holland Bakt “en gaan daar aan
starten met de seniorensoos. Hiermede Namens bestuur seniorensoos
de koffie met zijn eigengemaakte gebak! doen wij ook een oproep aan senioren
Annie van Alphen
Daarna nemen wij een kijkje in de bak- om eens over de drempel te komen en
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Nieuws van de scholen
Jan Woudsmaschool
Koningsspelen 2021
Op vrijdag 23 april jl. was het de dag
van de Koningsspelen. Waar vorig jaar
de school gesloten was, konden we
nu in elk geval wel ‘iets’ organiseren
binnen alle maatregelen, zodat het toch
een dag vol sport, spel en plezier werd.

Te huur stacaravan
Regio Biddinghuizen en Elburg.
Vlakbij Walibi.
2 slaapkamers; wasmachine; droger;
afwasmachine; Centrale Verwarming;
grote veranda; TV en wifi.
€ 500,- per week
Info: 06-200 92 004 / 06-515 09 602
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De kinderen hadden een programma
wat zich in de klas, op het schoolplein en op de velden van Geinburgia
afspeelde. Elke groep apart, maar dat
mocht de pret niet drukken. Het zonnetje deed zijn best en maakte het allemaal nog gezelliger.

Koningsdag in Driemond

Hulde wie hulde toekomt, dankzij de inspanningen van de
Oranjevereniging Driemond is het toch weer gelukt om de
Koningsdag in ons dorp tot een feestelijk geheel te maken,
met volop speelmopgelijkheden voor de kinderen en overal
blije gezichten.
Oranjevereniging, bedankt!
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Rond Driemond in vogelvlucht
De tjiftjaf en
de fitis
Mijn zus begreep niet zo goed hoe het
kan dat ik een vogel nogal snel herken
aan zijn zang. Ik zei tegen haar: “O,
maar dat kun jij ook. Wanneer je ‘tjaftjif-tjaf-tjaf-tjif-tjaf-tjif-tjif-tjif-tjaftjaf-tjif-tjif-tjaf’ hoort, dan weet je: dat
is de tjiftjaf.” Dat vond ze wel grappig.
Een paar weken later hoorde ze tijdens
een wandeling ‘grut o grut o grut o’ en
dacht: “Dat zal de grutto dan wel zijn.”
En gelijk had ze.
Als je de tjiftjaf eenmaal hoort, dan lukt
het niet om hem niet meer te horen,
als je begrijpt wat ik bedoel. Wát ik ook
aan het doen ben, wát ik ook aan het
denken ben, wanneer de tjiftjaf tjaftjift,
dan registreer ik dat ergens in mijn
hoofd. Dat is mijn eigen stomme schuld
natuurlijk. Ik ben ieder jaar benieuwd
naar wanneer deze vogels weer van
zich laten horen en dus houd ik mijn

oren gespitst. Ze kondigen immers de
lente aan. In maart arriveren ze in ons
land en dan nemen ze allemaal een
stukje bos in beslag. Zo kan het gebeuren dat ik naar mijn
werk fiets langs het
Amsterdam-Rijnkanaal en dat ik om de
500 meter een tjiftjaf
hoor zingen, aan beide
kanten van het kanaal.
En als ik aan het einde
van de dag thuiskom,
dan hoor ik hem ook
in het dorp en zie ik
hem soms in de tuin.
De tjiftjaf is een van
de wiet-vogeltjes. Dit
heeft niets te maken
met softdrugs, maar
er zijn een paar vogels
met eenzelfde roep:
‘hoeiiet’. Iedere keer
dat mijn vrouw en ik
deze roep horen en we
weten niet welke vogel
het is, dan zeggen
we: “Daar heb je het
wiet-vogeltje weer.”
Qua uiterlijk lijkt de
tjiftjaf enorm veel
op de fitis. Het zijn
allebei kleine, slanke,
groengelige vogels.
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Mocht je denken dat ook de fitis zijn
naam te danken heeft aan zijn zang,
dan heb je het (natuurlijk) mis. Als dat
het geval was geweest, dan had hij een
veel langere naam gehad. De eerste keer
dat ik me bewust werd van het feit dat
er een fitis in mijn volkstuin zat, kwam
door zijn zang. Ik dacht dat ik een vink
hoorde zingen, maar ik miste aan het
einde van zijn zang de zogenoemde
vinkenslag. Ik ben een enorme liefhebber van boeken en ik heb ooit het boek
‘Vogelzang van Nederland’ van Dick
de Vos en Luc de Meersman gekocht.
Hierin staat de zang van vogels herkenbaar weergegeven. De beste determinatieboeken zijn die waarin staat: “Lijkt
op…”. Ik sloeg de pagina open van de
vink en las: “De zang is te vergelijken
met die van de fitis […]. De fitis is echter
lieflijker en zachter, en mist het kenmerkende slotmotief.” Bingo.
En zo heb ik door de jaren heen steeds
meer vogelzangkennis opgedaan. Ik
fiets het liefst zonder oortjes in mijn
oren en tijdens het tuinieren is het een
tweede natuur geworden om te horen
wat er in de lucht om me heen gezongen
en geroepen wordt. Mijn zus daarentegen tuiniert niet tot nooit en houdt
meer van kunst- en kookboeken. Ik
moet maar weer eens snel bij haar gaan
eten.
Carla Custers

Nieuws uit het dorp
Waarom eenden voeren
schadelijk is, voor hen
en voor ons
Wat een leuke activiteit voor kinderen
of een zorgzame actie voor de dieren
lijkt, blijkt reële schaden met zich te
brengen. Een tijdje geleden zag ik zelfs
een heel brood aan de kant van het
water liggen. Het lijkt op goede zorg
voor de dieren maar het heeft twee
gevolgen: de eenden worden zwakker
(eenden zouden zelf hun eigen -passende- voeding moeten kunnen vinden)
en, erger nog, komen er nog meer
ratten in het dorpsgebied Driemond,
langs de Gaasp in het bijzonder, aangetrokken door al het brood in en naast
het water.

Deze tekst heb ik gekopieerd op de site
van de Vogelbescherming:
“Is brood echt zo slecht?
De vraag is dus: kost brood de eenden
inderdaad jaren van hun leven en
draagt het zo bij aan hun achteruitgang? Zo stellig weet niemand het.
Maar vast staat dat veel brood eten
niet gezond is voor eenden. Het is te
eenzijdig, waardoor ze voedingsstoffen missen en dat is slecht voor hun
immuunsysteem: ze worden dus eerder
ziek. Beschimmeld brood is zelfs giftig
voor ze. Daarbij is het niet nodig.
Eenden eten ‘s winters vooral gras,
waterplanten en kleine waterdiertjes
en die kunnen ze prima vinden: veel
gezonder!

Overlast en ziekteverwekkers
Nog een tegenargument: grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen en dat
trekt niet alleen eenden aan, maar ook
ratten en muizen. Of het wordt gegeten
door meeuwen en kauwen die soms
overlast in de wijk veroorzaken.
Bovendien vervuilt brood dat blijft
liggen het water en is een voedingsbodem voor algen en ziekteverwekkers.
Ook de extra hoeveelheid eendenpoep
draagt daar natuurlijk aan bij, want
waar veel eenden samenkomen om te
eten, wordt er ook veel gepoept. Wie
wil er nou vies, stinkend, troebel water?
Spetterend fris moet het zijn."
Corinne Soyeur

Biljartvereniging Geinburgia
De versoepelingen zijn gestart. Het
wachten is nu op wat en wanneer er
iets mag bij “binnensporten”, lees
biljarten. Zodra de maatregelen het
toestaan willen we weer wat caramboles maken.

om de sfeer te proeven en een partij
mee te spelen.

Voor binnensporten gelden strikte
corona regels, daar passen wij ons
steeds op aan.

Eerst even sfeer proeven? Kom langs.

Onze leden spelen graag een onderlinge partij in de interne competitie,
en zodra het weer mag ook in de
regionale competities.
Nog geen lid? Kom gerust eens langs
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Vragen? Stel ze ter plekke of neem
contact op via mail
biljart-geinburgia@xs4all.nl

Oefen en trainingsmiddag:
maandag 12.30-16.00 uur
Interne competitie middagploeg:
woensdag 12.30-17.00 uur
Interne competitie avondploeg:
donderdag 19.30-23.00 uur

Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is de plek waar je moet kiezen of je
richting Gein of richting het kanaal vaart.

Rob Muijs
Hoe lang woon je in Driemond?
Rob Muijs woont nog niet zo lang in
het dorp: pas 2 jaar. Toch is hij al actief
geworden en de nieuwe penningmeester van de Dorpsraad.
Vóór Driemond woonde hij, met echtgenote Hermien, 30 jaar in Diemen.
Toen de kinderen het huis uit waren
wilden ze kleiner gaan wonen (want je
moet het allemaal maar schoonhouden) en vonden hun droomhuis aan de Stammerdijk, met
een prachtig weids uitzicht naar
twee kanten. Het was het huis
van mevrouw Roest, die daar heel
lang had gewoond.
Rob is in 1957 geboren in Amsterdam-Oost en ging in de Pijp en
de Rivierenbuurt op school. Hij
studeerde aan de Universiteit van
Amsterdam o.a. economie, fiscaal
recht en ook geschiedenis. Hij woonde
in de studentenflat in Diemen. Onder
in die flat was een gezellig café waar
ook jongelui uit de buurt wat kwamen
drinken en zo hebben Rob en Hermien
elkaar ontmoet, dat was in 1975.
Wie is voor jou belangrijk en voor
wie ben jij belangrijk?
Voor Rob is Hermien natuurlijk het
belangrijkste, verder zoon Wout en
dochter Sarie en de twee kleinkinderen David en Helena. Verder vindt
hij alle mensen met wie hij te maken
heeft belangrijk. De buren op de Stam-

merdijk, de maten in zijn stamcafé het
Pandje in Diemen, (van zijn vader heeft
hij geleerd dat het goed is om altijd na
je werk even een glaasje in je stamkroeg
te drinken zodat je even je verhaal kwijt
kunt voor je naar huis gaat) de leerlingen en collega’s op school. Hij heeft
een groot sociaal netwerk en dat is fijn
maar ook belangrijk omdat hij eigenlijk
verder geen familie heeft en de familie
van Hermien ook klein is.

Rob is de nieuwe
penningmeester
van de Dorpsraad
Driemond
Zo zijn er de oude vrienden van vroeger uit de studentenflat. Elke zaterdag
gaat Rob op bezoek bij een zo’n oude
vriend: Fred. Ze drinken een biertje,
kijken naar wielrennen en bespreken
het leven.
Tijdens zijn studie werkte Rob in de
horecazaak van zijn vader. Toen dat in
2000 stopte ging hij het onderwijs in
en werkt sindsdien full time als leraar
bij het ROC-Top, (Theorie Ontmoet
Praktijk) aan de Vlaardingenlaan. Hij
geeft allerlei vakken bij deze praktijkopleiding: boekhouden, handel, recht,
bedrijfseconomie zowel bij de Handels12

opleiding als bij de Administratieve
opleiding. Op deze school zitten 3500
leerlingen van 16 tot 28 jaar. Omdat het
voor deze leerlingen vaak geen doen is
om online lessen te volgen, heeft Rob
het afgelopen jaar gewoon fysiek op
school lesgegeven. Hij vindt het leuk en
in vergelijking met het werk vroeger in
de horeca eigenlijk helemaal niet zwaar.
Daar had je werkweken van 80 uur:
dat heb je niet als je voor de klas staat.
De leerlingen van Roc-top worden
opgeleid voor werk in de (detail)
handel en dat loopt van vakkenvuller tot zelfstandig ondernemer,
maar ook voor administratieve
functies.
Naast het onderwijs heeft Rob ook
nog samen met iemand anders een
administratiekantoor in Zaandam.
Hij is dus uitstekend geschikt voor
de functie van penningmeester van
de dorpsraad in Driemond. Hij is
ook nog penningmeester van de biljartclub van café het Pandje.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Rob vaart graag met zijn bootje op de
Gaasp en de plek waar je moet kiezen of
je richting Gein of richting kanaal gaat
vindt hij het mooist. Zoon Wout heeft
als bouwvakker meegewerkt aan het
nieuwe plein en hij heeft de vleermuiskasten onder de brug opgehangen: dat
is extra leuk.

