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Een gevecht tegen windmolens?
De voorbereidingen
voor de energietransitie
rond Amsterdam beginnen concrete vormen
aan te nemen. Zoals je
kunt verwachten van
een gemeente waarin
GroenLinks het college
leidt, zijn de doelstellingen ambitieus.
Volgens wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en
Duurzaamheid Marieke van
Doorninck (GroenLinks) ‘is
het tijd dat Amsterdammers
hun verantwoordelijkheid
nemen.’ Zij doelt daarmee
op het gegeven dat Amsterdam voor de energiebehoefte
grotendeels afhankelijk is
van leveranciers uit andere
regio's. In dat licht wil de
gemeente minimaal 80% van de benodigde energie zelf opwekken met zon
en wind. Om dat te realiseren wordt
gezocht naar plekken voor de plaatsing
van 17 windmolens. Ongeveer de helft
past in het havengebied, uit zicht van de
bewoonde wereld, maar voor de resterende molens wordt nog naarstig naar
locaties gezocht, ook op plekken die wel
degelijk overlast met zich mee dreigen
te brengen voor particuliere huishoudens.
In de eerste instantie was een aantal
van de windmolens ingepland bij
IJburg, op zo’n 400 meter afstand van
de eerste woonhuizen. Dit leidde tot
een storm van protest bij de bewoners, die begrijpelijke zorgen hadden

over geluidsoverlast, hun uitzicht en
waardevermindering van hun huizen.
Inmiddels blijkt ook de directe omgeving van Driemond in aanmerking te
komen als mogelijkheid.
Dit was voor de Dorpsraad in december al reden om met een mini- enquête
de stemming in het dorp te peilen en
te kijken of er draagkracht is voor het
ondernemen van verdere actie.
Van de ontvangen reacties is het
merendeel, zo’n 85%, afwijzend. Veel
van de ontvangen formulieren zijn
voorzien van een heldere motivatie
voor de bezwaren. Hoewel er over het
algemeen duidelijk sympathie is voor
het streven naar verduurzaming en
vergroening, bestaan er sterke twijfels
over de noodzaak om binnen de toch al

steeds schaarser wordende
groene gebieden en te dicht
bij woonkernen windmolens
te plaatsen. Mensen maken
zich zorgen over de directe
aantasting van hun welzijn
en wooncomfort door factoren als geluidsoverlast
en horizonvervuiling. Ook
bestaan er opvallend breed
twijfels over de effectiviteit
van windmolens als alternatieve energiebron; ze zijn
onderhoudsgevoelig, bedreigend voor de natuur (vogels
en vleermuizen) en leveren
te dure energie.
Onder de respondenten
die zich vóór uitspraken is
‘Ja natuurlijk, maar niet bij
mij op de stoep’ een terugkerend motief; zij verwijten
de tegenstemmers wegkijkgedrag en een gebrek aan
bereidheid om comfort in te
leveren voor een groenere
toekomst.
De Dorpsraad Driemond zal de resultaten van de peiling doorgeven aan de
provincie en de gemeente. Reacties
van bewoners kunnen nog verstuurd
worden via dorpsraad@driemond.info.

Nieuws over de volkstuinen
Er is de afgelopen tijd veel te doen
geweest over de plannen van de
gemeente om de pacht voor de volkstuinen drastisch te verhogen en tal van
nieuw regels door te voeren.
Janny Nab, Secretaris van Frankendael, doet in dit nummer uitgebreid
uit de doeken wat de huidige stand van
zaken is.
Lees verder op pagina 8

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.

Nieuws van het bestuur

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).

BR ON : GEMEEN T E AR C H IEF AMST ER D AM

De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 20 februari.
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:
Leny Schuitemaker
Tom Hemminga
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.
Financieel-Office-Manager:
Tom Hemminga
dorpsraad@driemond.info

OVERIGE INFORMATIE
Politie, brandweer en ambulance:
Spoed 112
Politie: Bureau 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, Koos de Rooij
Secretaris, Olaf Bánki
dorpsraad@driemond.info

Verslaafdenopvang in Langerlust?
Er bestaan reeds vergevorderde plannen bij de gemeente Amsterdam om in
de voormalige Boerderij Langerlust een
24-uurs opvang onder te brengen voor
psychiatrische patiënten en ex-verslaafden. De stadsdeelcommissie Zuidoost
heeft zich al tegen het plan uitgesproken, maar de Driemondse gemeenschap, voor wie Langerlust toch vrijwel
aan de overkant van de straat ligt, is
nergens in gekend, laat staan naar een
reactie gevraagd.
In de voormalige boerderij Langerlust was lange tijd The Colour Kitchen
gevestigd, een populaire horecagelegenheid die mensen in dienst had met
een afstand tot de arbeidsmarkt. In
2018 zegde hoofdhuurder Pantar de

huur op omdat de gemeente, eigenaar
van het pand, er een marktconforme
huur voor wilde hebben. Omwonenden
hebben met een petitie nog getracht
de horecafunctie te behouden maar dit
heeft niet mogen baten. Sinds die tijd
heeft Langerlust leeg gestaan.
Bij het ter perse gaan van deze dorpskrant hebben wij nog niks van de
gemeente vernomen. Maar de dorpsraad beraadt zich op stappen en zal,
als de noodzaak daartoe zich aandient,
formeel bezwaar aantekenen.
Reacties van bewoners ten aanzien van
de plannen kunnen aan de Dorpsraad
verstuurd worden via:
dorpsraad@driemond.info

Nieuws over het postagentschap
Naar aanleiding van onze oproep in de
vorige dorpskrant hebben zich twee
vrijwilligers aangemeld, Meitie en
André bedankt!
Hierdoor kan het postagentschap met
ingang van 15 januari voortaan ook
op vrijdag open.
De openingstijden zijn:
• 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
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U kunt bij ons terecht voor het ophalen
en retoursturen van uw pakketten
(alleen PostNL), losse postzegels en de
stomerij en wasservice van dobbi.

Nieuws uit het dorp
Biljartvereniging
Geinburgia 45 jaar

van Koophandel zijn we na 43 jaar formeel een vereniging. De KvK registratie
is feitelijk de formele afronding van de
verzelfstandiging van 2011.

Op 7 februari 1976 werd de 1e officiële
biljartavond gehouden. De kantine was
in 1975 verbouwd en er was ruimte om
een biljart te plaatsen. Het biljart werd
gekregen van een café uit Nigtevecht.
In een bestuursvergadering werd het
voorstel van Ton de Vries aangenomen
om te proberen een biljartafdeling op
te richten. Een oproep verscheen in het
clubblad van 25 januari 1976. Twaalf
leden meldden zich aan en zo was vanaf
7 februari 1976 de Afdeling Biljart een
feit, ook al duurde het tot begin jaren
80 voordat er sprake was van een eigen
afdelingsbestuur.

Eveneens in september 2019 worden de
2 biljarts vervangen door 2 nieuwe
Wilhelmina biljarts.

Op 21 maart 1990 wordt naast de
avondploeg een middagploeg gestart.
Deze middagploeg vierde op 26 april
1995 het 5 jarig bestaan met een
bescheiden feestje. Het 25 jarig bestaan
van de Afdeling Biljart wordt groots
gevierd op 24 februari 2001 met een
buffet.
In seizoen 2002-2003 wordt een
tweede biljart aangeschaft. Op 20 april
2004 wordt een Huishoudelijk Reglement vastgesteld waarbij de naam
“Geinburgia afdeling Biljart en Dart”
wordt gehanteerd. Op 1 april 2011
wordt de oprichting als zelfstandige biljartvereniging geëffectueerd.

Biljartvereniging Geinburgia is
klaar voor de toekomst!
Met het vooruitzicht op het 45 jarig
bestaan worden de archieven geraadpleegd en vinden diverse gesprekken
gevoerd met de (oud)leden die het
kunnen weten. Doel van dit alles is het
samenstellen van een jubileumblad.
Het blad bevat geschiedenis, verhalen
en foto’s die het verdienen om niet te
worden vergeten. De tekst uit dit artikel
komt deels ook uit het jubileumblad.
De biljarters zijn bescheiden mensen,
maar best wel fanatieke beoefenaars
van de carambole sport. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er wordt gekozen voor een gezellige avond met een
biljart-ontmoeting tussen de middag en
avondploeg. Natuurlijk zullen het hapje
en het drankje niet ontbreken op donderdagavond 11 februari 2021.
Uiteraard is er al maanden de twijfel of
alle plannen voor de viering van dit 45
jarig bestaan wel door zullen kunnen
gaan. De corona maatregelen moeten
worden nagekomen, dus uitstel van de
viering lijkt haast onontkoombaar. Wat
zeker weten doorgaat is de verspreiding
van het jubileumblad rond de echte
datum: 7 februari 2021.

Aan het eind van seizoen 2010-2011
verhuizen we naar sportcomplex
MatchZO, waar we een eigen biljartruimte aangrenzend aan de kantine
krijgen.
André Ottenhoff
Op 1 april 2016 wordt het 40 jarig
voorzitter Biljartvereniging Geinburgia
bestaan gevierd met een ontmoeting
Contact biljart-geinburgia@xs4all.nl
tussen de middag en de avondploeg.
Naast een hapje en een drankje is er een
balpen met inscriptie ter herinnering.
Op 5 september 2019 worden in een
buitengewone ledenvergadering Statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement vastgesteld, waarbij gekozen
wordt voor de naam “Biljartvereniging
Geinburgia”.

Agenda
FEBRUARI
01

15, 22
(ovb)
07

20

Uiterste aanleverdatum
kopij Dorpskrant
februari
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
45 jarig bestaan Biljartvereniging Geinburgia
Verspreiding Dorpskrant
februari

MAART
01

01, 08,
15 ,22,
29
(ovb)
04
(ovb)
20

Uiterste aanleverdatum
kopij Dorpskrant
maart
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Verspreiding Dorpskrant
maart

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

In september 2019 volgt de inschrijving
bij de Kamer van Koophandel als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Met de registratie bij de Kamer
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Nieuws!

Leentjebuur

Goede voornemens

Graag wens ik u allen een mooi en gezond 2021. Moge al uw wensen uitkomen.
Voor zover die positief zijn natuurlijk, als u anderen narigheid toe wenst, dan niet. U
doet dat niet maar je hebt van die mensen…. Nee hoor, blijf maar lekker positief.
Zo zit het ook met goede voornemens. Heeft u ze gemaakt?
Ik hou het meest van goede voornemens die je makkelijk kunt houden. Gelukkig ben
ik 18 jaar geleden al met roken gestopt, definitief. Daarvoor stopte ik elk jaar, dat
zegt genoeg over mijn doorzettingsvermogen, of over mijn verslaving natuurlijk.
Toen ik definitief stopte had ik het vaste voornemen om op mijn 70e weer te beginnen. Ik had ergens gelezen dat roken helpt tegen aderverkalking. Inmiddels denk ik
niet dat ik dat ga doen: roken is zó duur geworden, dat is niet meer te betalen. En
dat het ergens tegen helpt geloof ik ook niet meer, hooguit tegen muggen als je op een
zomeravond buiten zit.
Minder snoepen, dat is wel een goed voornemen. Ik ben wel niet zo’n snoeper maar
soms vlieg ik uit de bocht met kaas, of Tony Chocolonely chocolade. De enige chocolade waarvan de melkvariant een rode wikkel heeft en die slaafvrij zou zijn. O ja en
kaasvlinders van de bakker uit Weesp, zó lekker dat ze meestal uitverkocht zijn.
Een van de belangrijkste dingen die er spelen, ook in het nieuwe jaar, is het milieu.
Weet je wat mooi is: voor het milieu hoef je niet zoveel te doen, maar moet je juist
heel veel dingen laten, of minder doen: minder wassen (jezelf en je kleren), geen gif
meer in je tuin, minder autorijden, minder vliegen. Ik kan nog wel even door gaan
maar daar zit u vast niet op te wachten. Ach, gewoon zelf nadenken, dat helpt al heel
wat.
En zeg nou niet dat ik u niks gun: ik gun u van alles maar wel milieuvriendelijk. Dat
het slecht gaat met het milieu is geen hype of fakenieuws: ik heb gezien in Noorwegen hoe in een paar jaar alle gletsjers aan het smelten waren doordat het veel
warmer is geworden. En doordat er bijvoorbeeld veel minder insecten zijn, zijn er
minder vogels (die die insecten moeten eten) maar lopen ook al onze gewassen gevaar omdat we insecten nodig hebben voor bestuiving. Je hebt ook mensen die in de
voortuin een vlinderstruik hebben en in de achtertuin rupsen doodspuiten.
Een van de beste goede voornemens die ik ken is dat je je voorneemt om een leuker,
aardiger mens te worden. En dat valt nog helemaal niet altijd mee. Meer lachen,
minder mopperen en ook niet roddelen. Wat zal het gezellig worden als we dat
allemaal doen. En nog één: meer slapen. Ik heb net ergens gelezen dat het voor je
geestelijke en lichamelijke gezondheid noodzakelijk is om genoeg te slapen. Vroeger
gingen mensen met de kippen op stok: dat wil zeggen als het donker werd. Dus in de
zomer sliep je weinig en in de winter heel veel. Scheelde ook weer allerlei kosten voor
verwarming etc.
Afgelopen jaar hebben we geleerd dat je je best thuis kunt vermaken en dat het wel
rustig is als je niet van hot naar her moet voor van alles. Maar na dit jaar zijn we
wel weer toe aan gewoon wat makkelijker leven waarbij je bij mensen op bezoek
kunt gaan, of naar het theater, de kroeg in of lekker uit eten. O en wat heerlijk als
je geen mondkapje meer op hoeft, en met z’n tweeën boodschappen kunt doen! Dat
we geen 3 zoenen meer doen houden we er in, maar een hartelijke knuffel mis ik erg,
zowel geven als krijgen.
Ik wens u een prachtig jaar met leuke gesprekken, een goede gezondheid, veel te
genieten en veel knuffels,
Uw Leentjebuur
Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer
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DORPSHUIS DRIEMOND
Sinds 15 januari is het postagent
schap ook op vrijdag tussen 10:00 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 en
vrijdag tussen 10-14 uur open
www.driemond.info

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.
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

ZANDPAD-DRIEMOND
De centrale weg in Driemond. Je
rijdt die meteen op, als je vanaf de
Provinciale Weg het dorp in gaat.
Zandpad, zegt iedereen, maar toen in
1966 de gemeente Weesperkarspel
werd opgeheven en het westelijk deel,
waaronder Driemond, bij Amsterdam
kwam, was er een probleem: de stad
had al een Zandpad, vandaar de
toevoeging: Driemond. Nog niet zo heel
lang geleden heette de Provinciale Weg
ook Zandpad. Voordat de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal
in 1938 werd gebouwd,
liep dat Zandpad dan
ook door Geinbrug
(de oude naam van
Driemond) en eindigde
bij de voormalige
draaibrug over dat
kanaal.
In 1637 besloten
Amsterdam en Weesp
tot een landverbinding
vanaf Diemen langs
de Bijlmerringvaart,
de Gaasp en het
Smalweesp. Dat werd
het Zandpad, mede
bedoeld als jaagweg voor
de trekschuitverbinding
tussen beide steden.

oude, twee-onder-een- kap woningen.
Met een bocht verlaat het Zandpad het
Smalweesp en eindigt bij de dijk van
het Amsterdam-Rijnkanaal. Na die
bocht zijn er in de jaren vijftig huizen
tegenover de oude panden gebouwd.
Kwam je voor 1938 het dorp binnen,
dan trof je een veel levendiger beeld.
Het eerste pand, dat rijksmonument,
was de winkel en bakkerij van Smit.
Daarna volgde, na een oude woning,

K A P P E R Z W A R T E N
C A F É / S L I J T E R I J " K R A A N T J E

Terug naar nu; het huidige Zandpad.
Aan een zijde ligt het water van
het Smalweesp en bebouwing
aan de andere. Het begint met
een rijksmonument uit 1754 dan
nieuwbouw en vervolgens een
mooie, oude grote schuur die een
timmerbedrijf herbergt met daarnaast
een fraai wit woonhuis. Dan een paar
kleine huizen en een leeg, bouwvallig
winkelpandje. Tot de hoek van
een zijstraat, de Burg. Bletzstraat,
nog enkele huisjes. Na die straat
nieuwbouw, 4 hoog, en vervolgens

L E

het bovengenoemde timmerbedrijf
van firma de Groot. Even verder een
witgeschilderd VIVO-winkeltje van G.
Bleijenberg. Aan de overkant meerden
schepen aan voor de zaadfabriek van
Sluis. Verder zag je op de hoek met de
Burg. Bletzstraat de kruidenierswinkel
van Meester. Aan de overkant van
die straat lagen de gebouwen van
veevoederfabriek Otten (nu gesloopt).
Een grote, witte silo met een fraai
glazen trappenhuis rees op boven de
lagere bedrijfsgebouwen. Een buizen
stelsel als een soort poort overspande
de weg. Daardoor werden schepen van
5

lading voorzien.
In de dubbele woningen die op de
fabriek volgen, waren Kapper Zwart,
café Kraantje Lek en de melkhandel
van Hoogenberg gevestigd. De kapper
verkocht ook tabakswaren en het café
was gestart, nadat de vorige zaak:
Geinzicht, moest verdwijnen voor de
aanleg van de oprit naar de hoge brug
naar Weesp in 1938. Na de melkhandel
maakte het water een bocht naar rechts
en lag er links een dubbele
ophaalbrug die naar
de Lange Stammerdijk
voerde. In 1940 wordt
er een doorsteek en een
sluis gegraven richting het
Amsterdam-Rijnkanaal
en wordt het gedeelte
van het Smalweesp na
de bocht gedempt. In
dit laatste stuk van het
Zandpad waren nog
een smederij en winkel
van Fakkeldij. De eerste
vestiging had ook, net
als Geinzicht, plaats
moeten maken voor de
nieuwe brug. Dan was er
nog de rijwielhandel met
K "
benzinepomp van van
Schaik en tenslotte de
bakkerij van Koole.
Met al die bedrijvigheid moet het
Zandpad voor de oorlog, en ook enige
jaren daarna, een levendig beeld
gegeven hebben met veel volk op straat
en natuurlijk veel minder auto’s. Een
heel verschil met nu. Jammer, denk ik
soms.
Tjark Keijzer
voor meer historische stukjes kijk op
historischekringdriemond.nl

Nieuws van de seniorensoos

Voor iedereen de allerbeste
wensen voor 2021. Dit is de
maand of u voor of tegen een
coronaprik bent of zelfs al een
prik gehad heeft, maar wat u
ook doet wij hopen dit jaar weer
te beginnen met de soos en
hopen op onze lang verwachte
bustocht. Mocht het doorgaan
nou dan gaan we er een dag van
maken van vroeg in de ochtend
tot aan de avondborrel! Hoe we
aan de financiën komen om u
kosteloos een feestdag te geven
zien we dan wel weer, (gelukkig hebben we het geld van de
Rabobank als bijdrage) maar als
het zover is nou dan is het een
dag hopelijk zonder mondkapjes en een volle bus.
Het uitdelen van 45 kerstbroden was een succes. Met dank
aan Gerrit Verbrugge die met
zijn scootmobiel zijn hulp aanbood zodat wij niet steeds terug
moesten om de tassen te vullen. Eerder
die maand hadden andere senioren een
banketstaaf of chocolade letter aangeboden gekregen. Er was ook kritiek dat
we niet iedereen iets konden aanbieden want “ze waren ook 65“ …… maar
sommige zijn 65 en zien eruit als 60.
Wij hebben helaas geen lijst met alle
senioren. Er was er ook een van mijn

wij bij Weesp want dan kunnen we
meer doen voor senioren“, ook zo’n
fijne opmerking. Gelukkig doen
wij wat wij kunnen doen en zolang
er vreugde, er dankbare gezichten
zijn, wetende dat wij onze senioren blij te hebben gemaakt zijn wij
tevreden.

leeftijd die zei: “doe mij een lol ik ben
nog jong, nee hoor geef het maar aan
een echte senior”. Wij hebben, geloof
het of niet, 85 oudere senioren iets
lekkers gebracht. Deze kritiek is een
domper op ons werk, waarom? Spreek
ons aan en dan kunnen we een chocolaa
tje kopen voor u. Met het weinige geld
wat wij nog in ons “potje“ hebben. Er
is ook iemand die zei :”hopelijk komen
6

Verder wil ik de dames bedanken
die zich ook inzetten op de soos,
Greet, Hedwig, Alie, Beppie en
Berty. Dames laten we hopen dat
we dit jaar weer onze senioren
kunnen verwelkomen, dagjes uit
kunnen gaan, een grote bingo
kunnen houden om iets geweldigs met ze kunnen doen. Van de
gemeente Amsterdam hebben
we niets te verwachten, wij doen
ons best en voor degene die wij
niet bewust hebben overgeslagen
(sommige waren niet thuis), doe
een briefje bij een van ons in de bus
dan zorgen wij dat u volgend jaar
ook een traktatie krijgt in December. Nu maar hopen dat het virus zich
inhoud en dat wij met ons allen weer
leuke dingen kunnen gaan doen. En u
weet, u kunt altijd bellen voor wat dan
ook!
Namens bestuur seniorensoos
Annie van Alphen

Nieuws uit het dorp

Fase 3 groot onderhoud
Inmiddels heeft een deel van de bewoners van de Burgemeester Bletzstraat
een enquête ingevuld. (56 adressen).
Pieter Revet en Klaas Rozendaal
hebben de enquête formulieren persoonlijk overhandigd. Pieter vanuit zijn
functie als voorzitter van de huurdersvereniging van woningbouwvereniging
Eigen Haard in Driemond, Klaas als
coördinator van de werkgroep groot
onderhoud.
De enquête gaat namelijk over een
belangrijk onderwerp. Het schetsontwerp welke begin 2020 aan de
bewoners is gepresenteerd, door het
projectteam van Amsterdam, lost de
huidige parkeer problemen niet op.
Daarnaast is het onmogelijk om de
stoep te gebruiken. Genoeg redenen om
het projectteam ervan te overtuigen dat
er een oplossing moet worden gezocht.
Geen eenvoudige opdracht!
Eigen Haard is er ook bij betrokken.
Opdracht is om de straat weer veilig

te maken voor alle weggebruikers.
Het projectteam kwam met een nieuw
ontwerp waarin het parkeerprobleem
is opgelost en bewoners veilig gebruik
kunnen maken van de stoep. Tevens
is veel groen aangebracht. Echter de
bewoners zullen een flink stuk tuin
moeten inleveren.
Het is dan ook logisch om alle bewoners
te vragen wat ze vinden van het nieuwe
schetsontwerp. Amsterdam onderzoekt
de antwoorden van de enquête.
Wel is duidelijk dat een overgrote meerderheid het parkeerprobleem en de
onveilige situatie onderschrijven.
Er zijn bewoners die hun hele tuin wel
willen inleveren. Anderen willen best
een stuk tuin inleveren maar toch een
ruimere strook overhouden dan op
de schets is weergegeven. Met elkaar
kunnen we het straatbeeld bepalen voor
de toekomst. Het is fijn te ervaren dat
het participatie project werkt.
Onze inzet wordt gehoord bij het pro-

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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jectteam. Amsterdam en Eigen Haard
zien de problemen. Laten we hopen op
de beste oplossing. Als iedereen een
beetje water bij de wijn doet wordt de
Burgemeester Bletzstraat weer een fijne
straat om in te wonen.
Klaas Rozendaal
Coördinator werkgroep groot
onderhoud

Bibliotheek Historische
kring: boeken ter inzage
U kunt onbeperkt en ongeregistreerd
boeken lenen in de bibliotheek in de
MatchZo. Er zijn romans, spannende
boeken en ook kinderboeken.
Tot nu toe stonden er geen naslagwerken. Vanaf januari is er één smalle kast
in de bibliotheek vrij gemaakt voor
boeken van de Historische Kring
Driemond. Die mag u niet meenemen
maar kunt u wel ter plekke inzien en
lezen.
Leny Schuitemaker,
voorzitter HKD

Nieuws uit ht dorp
Volkstuinen Driemond in actie tegen de
plannen van de gemeente.
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de Amsterdamse
volkstuinen in december veel in het
nieuws zijn geweest. De gemeente
kondigde een enorme huurverhoging aan waardoor tuinders vier tot
zelfs negen keer zoveel moeten betalen voor hun grond. Een volkstuin
wordt daardoor onbereikbaar voor
mensen met een kleinere beurs!
Op initiatief van de Driemondse volkstuinverenigingen Linnaeus, Frankendael en Tuinvereniging Driemond
werd begin december een petitie gestart
die bijna 30.000 keer ondertekend is.
De media besteedden veel aandacht
aan de acties. In verschillende kranten
kwamen tuinders en sympathisanten
aan het woord. Op televisie waren de
actievoerders en hun volkstuinen, ook
die in Driemond, geregeld te zien.
Na een inspreekavond met meer dan
120 sprekers en een commissievergadering waarbij alle politieke partijen
vertegenwoordigd waren, voelde wethouder Marieke van Doorninck zich
gedwongen om het plan tijdelijk in de
ijskast te zetten. Dat wil niet zeggen
dat het van de baan is. In januari gaat
de wethouder in gesprek met de volkstuinverenigingen om de gemeentelijke
voorstellen naast de verschillende
plannen van de volkstuinders te leggen.
Daarna komt er een aangepast voorstel
terug in de gemeenteraad.
De huurverhoging is een onderdeel van
de ‘Ontwikkelingsstrategie Volkstuinparken’ zoals de nota van de gemeente
officieel heet. Daarin gaat het niet
alleen om een enorme huurverhoging.
De volkstuinparken moeten openbaar
worden. Dat wil zeggen dat de volkstuinen dag en nacht toegankelijk zijn
voor iedereen. Er is zelfs een fietspad
gepland dwars over het terrein van
Linnaeus en Frankendael. In de zomer
hebben we al last van inbraak en vandalisme Laat staan in de winter als er
bijna geen mensen zijn op de tuinen.
Nog een fietspad lijkt ons niet nodig;
die hebben we al over de Kanaaldijk en
in het verlengde van de Stammerlandweg.
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De gemeente wil ook 20% van het terrein van onze volkstuincomplexen gaan
beheren. Dat kunnen we heel goed zelf,
gratis en milieuvriendelijk bovendien.
Verder wil de gemeente miljoenen
investeren in riolering omdat niet alle
parken aangesloten zijn op het riool.
Kosten die door de tuinders zelf opgebracht moeten worden? Ook de huisjes
en de tuinen moeten kleiner en meer
divers. Hoe gaat dat eruitzien? En is
daar behoefte aan? Kortom, het is maar
goed dat de wethouder nog eens goed
naar haar plan moet gaan kijken.
Dat meer mensen kunnen profiteren
van onze volkstuincomplexen vinden
we een goed idee. Daar willen we graag
aan meewerken! Zodra het weer mogelijk is, gaan we graag met de inwoners
van Driemond in gesprek om te horen
waar behoefte aan is. Zodat ook de
dorpsbewoners meer van onze mooie
volkstuinen kunnen genieten. We
houden u op de hoogte!
Graag willen we alle bewoners bedanken die de petitie hebben getekend en
de omwonenden die hun steun hebben
betuigd via de huis aan huis enquête!
Janny Nab,
Secretaris Frankendael
Namens de volkstuinverenigingen in
Driemond: Linnaeus , Frankendael en
Tuindersvereniging Driemond

Nieuws uit het dorp
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Rond Driemond in vogelvlucht
De Buizerd
Een vriendin komt met de metro
naar de Gaasperplas en samen
wandelen we door het bos naar
Anna Haen, voor afhaalthee.
Het waait hard en het stormt
zelfs bijna. Opeens horen we een
buizerd. Als we omhoog kijken,
zien we drie buizerds vlak boven
de boomtoppen samen spelen.
Omdat het zo hard waait, komen
de spelende vogels nauwelijks van
hun plaats en vliegen ze lange tijd
recht boven ons hoofd. We blijven
net zo lang genieten van het vrolijke schouwspel tot onze nekken
zeer gaan doen.
Met grote regelmaat zie ik buizerds in
de omgeving van Driemond. De combinatie van bomen en weilanden bevalt
ze goed. Zo zie ik er soms eentje op een
paaltje zitten in een weiland als ik op de
Lange Stammerdijk fiets. Dan weer zie
ik een buizerd het Amsterdam-Rijnkanaal overvliegen. Een andere keer zit de
vogel op ooghoogte in een boom naast
het fietspad in het Gaasperbos. En ‘s
zomers zie ik ze samen hoog in de lucht
rondjes maken.

de Burgemeester Kasteleinstraat hoor
ik hem vaak, maar dit blijkt dan toch
De buizerd is een van de meest algemene roofvogels in Nederland en goed steeds weer die ene spreeuw te zijn die
te herkennen aan zijn mieuw-geroep. In hem zo goed kan nadoen. Ik trap er nu

niet meer zo vaak in gelukkig.
De buizerd is een prachtige vogel met
een spanwijdte van meer dan een
meter. Het vrouwtje is vaak groter dan
het mannetje en ze kunnen wel 25 jaar
oud worden. Ze eten graag kleine zoogdieren zoals muizen en konijnen, maar
ook kevers, regenwormen en soms een
kleine vogel. Ze kunnen verschillend
gekleurd zijn, van heel donker tot heel
licht. Zo zag ik een keer een bijna witte
buizerd in de buurt van volkstuinpark
Linnaeus. Het kan een jonge buizerd
zijn geweest, maar ook een overwinteraar uit Noord-Europa.
Ik fotografeer de buizerd graag. De
vingers aan de vleugels geven me het
gevoel van wind in de haren, en ik verlang om met ze mee te doen als ze met
het hele gezin rondcirkelen in blauwe
luchten, hoog boven de aarde. Wat
zullen ze een mooi uitzicht hebben: de
Gaasperplas, het Diemerbos, het Gein,
de volkstuinparken en ook dat kleine
dorpje Driemond.
Carla Custers

Met ingang van dit nummer kunt u geregeld een bijdrage van Carla over de vogels rond Driemond tegemoet zien!
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Nieuws van de verenigingen
Eerste Hulp Vereniging Mitella
Onze eigen EHBO vereniging
Mitella heeft al ruim 80 jaar ervaring
met het geven van cursussen
Eerste Hulp. Onze cursuslocatie's zijn
in Bussum, Weesp en natuurlijk in Disneyland in Driemond .

Een EHBO cursus bereidt u op veel
meer ongevallen voor dan een cursus
BHV (bedrijfshulpverlening).
AED's.... Wij zien ze steeds vaker
hangen. Maar hoe gebruik je een AED
tijdens een reanimatie? En wat als de
AED kapot is of er is geen AED in de
buurt? Dat en nog veel meer leer je tijdens de cursus Reanimatie/AED.
Medio maart/april willen we weer starten met de diverse basisopleidingen.
Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de
corona/covid omstandigheden.
Voor meer informatie zie:
www.ehbo-mitella.nl

Biljartvereniging Geinburgia
Zodra na de lock-down de maatregelen Vragen? Stel ze ter plekke of neem
contact op via mail
het toestaan: gezellig en corona-verbiljart-geinburgia@xs4all.nl
antwoord biljarten.
Voor binnensporten gelden strikte
corona regels, daar passen wij ons
steeds op aan.

Eerst even sfeer proeven? Kom langs.
Oefen en trainingsmiddag:
maandag 12.30-16.00 uur

Onze leden spelen graag een onderlinge partij in de interne competitie, en Interne competitie middagploeg:
woensdag 12.30-17.00 uur
zodra het weer mag ook in de regionale
competities.
Interne competitie avondploeg:
donderdag 19.30-23.00 uur
Nog geen lid? Kom gerust eens langs
om de sfeer te proeven en een partij
mee te spelen.
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Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is in de zomer mijn eigen serre
en op woensdagmiddag de speeltuin.

Toos van Zuijlen- van der Meer
Hoe lang woon je in Driemond?

ren. Ze heeft drie zoons en één dochter,
Ingrid. Het jongste kleinkind is negen
en de oudste is eenentwintig. Twee
Toos van Zuijlen woont al meer dan
vijftig jaar in Driemond (vroeger onder- kinderen wonen in Weesp en twee in
deel van de gemeente Weesperkarspel). Almere. Ze komen allemaal regelmatig
langs, maar Ingrid komt twee keer per
Al zesenveertig jaar in de Mulstraat en
week eten en helpt met van alles. Ook
daarvoor vijf jaar met haar man Johan
wel eens met de legpuzzel waar haar
aan de Provincialeweg nr. 31. Dat was
moeder op dat moment mee bezig is.
een klein daglonershuisje bij boerderij
Reigersbroeck van Joop Kaatee. Johan
Buren zijn belangrijk voor Toos. Ze
werkte bij de boer en daarom mochhebben een hecht buurtje waar je altijd
ten ze daar wonen. Toen de boerderij
gesloopt werd voor de Floriade
moesten ze verhuizen en gingen
ze in de Mulstraat wonen. Het
huisje aan de Provincialeweg staat
er nog steeds.

de Vries zijn ze nog maar met z’n vijven.
Toos is al zo’n 40 jaar actief voor de
speeltuinvereniging Disneyland. Op
woensdag is ze de “oppas” , ze zorgt
voor de verhuur van het gebouw en
haalt ook de contributie op. Dat alles
door Corona stil ligt noemt ze een hard
gelag.
Ook sportief heeft Toos haar sporen
verdient. Sinds dat ze acht of negen
was handbalt ze in Weesp. Zo’n
15 jaar geleden is ze met handballen gestopt. Ze heeft 40 jaar
als scheidsrechter wedstrijden
gefloten, ook voor andere verenigingen. Ze heeft er de zilveren fluit
voor gekregen. Toen Johan ziek
werd is ze er mee gestopt om voor
andere verenigingen te fluiten,
maar ze fluit nog bij de kinderen.

Toos woont al meer
dan 50 jaar in Driemond
en is al zo'n 40 jaar actief
voor Disneyland

Toos en Johan leerden elkaar
kennen op dansles in Hilversum.
Het was een katholieke dansschool waar mensen uit de wijde
omtrek dansen kwamen leren.
Toos was geboren in Nederhorst
den Berg, in 1946. Ze werkte als
coupeuse in Hilversum, van haar
15e tot haar 21e want toen ze trouwde
stopte ze met werken. Johan was een
boerenzoon uit het Gein. Hij werd
vrachtwagenchauffeur, eerst bij Otten,
later bij Beek. Toen Johan zes jaar
geleden overleed waren ze bijna 50 jaar
getrouwd. Hij wordt nog steeds erg
gemist.

Wie is belangrijk voor jou en voor
wie ben jij belangrijk?
Het allerbelangrijkste zijn voor Toos
haar vier kinderen en vijf kleinkinde-

een beroep op iemand kunt doen. De
achterburen wonen er net zo lang als de
Van Zuijlens , dus dat geeft een speciale
band.
De dames van de breiclub zijn ook
belangrijk. Elke woensdag morgen om
10 uur schuiven ze aan in de MatchZo
en wordt er gebreid, gehaakt en lekker
gekletst. Het is gezellig. Wel jammer dat
ze nog maar met z’n zessen zijn. Het zou
leuk zijn als er weer wat meer mensen
bijkwamen. Dat geldt ook voor het Jeude-Boules dat van 9 tot 10 op woensdag
plaats vindt. Na het overlijden van Joop
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Het zal duidelijk zijn dat Toos van
Zuijlen een van die vrijwilligers is
waarop de maatschappij draait .
Ook haar man was zo’n actieveling o.a.
in de duivenclub, bij de handbal en de
speeltuin. Toos en Johan hebben dan
ook alletwee een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen door de
toenmalige burgemeester Job Cohen.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Toos heeft er twee: in de zomer in haar
eigen serre met een boek en op woensdagmiddag is dat de speeltuin.

