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Een nieuwe Dorpsraad
Per 1 november is er een nieuwe
Dorpsraad. Deze zal blijven doen
wat ze sinds 1967 al voor het dorp
doet: opkomen voor de eenheid
en het unieke karakter van Driemond. De Dorpsraad is officieel
aanspreekpunt voor de gemeente,
voert de dialoog en vertegenwoordigt de dorpsbelangen bij
de gemeente. Daarnaast beheert
de Dorpsraad de budgetten voor
allerlei activiteiten.

• Ubald Seveke (Algemeen bestuurslid)
• Tom Witkamp (Algemeen bestuurs
lid)
den om contact te onderhouden: mailen De leden worden ondersteund door
en appen gaat heel snel, zonder dat je
Tom Hemminga (Office manager en
eindeloos hoeft te vergaderen.
financieel).

Vooral het probleem dat al het werk dat
de Dorpsraad doet op de schouders van
enkele bestuurders terechtkwam heeft
ons doen kiezen voor een brede Dorps
raad, waarbij de taken verdeeld zijn
onder een groter aantal bestuursleden.
Deze bestuurders begeleiden de werk
groepen van dorpsbewoners en de con
tacten zijn digitaal of in levenden lijve.
Er spelen op dit moment belangrijke
De functies van voorzitter en secretaris
zaken in Driemond. Vanaf 2022 maken moeten opnieuw ingevuld worden. We
we niet langer deel uit van Zuidoost,
willen ervoor zorgen dat ook deze taken
maar vormen we samen met Weesp een niet te belastend worden, ook hier
nieuw stadsgebied. Dat biedt nieuwe
geldt: vele handen maken licht werk.
kansen, maar ook uitdagingen. Bij onze
oude contacten kunnen we dan niet
De nieuwe Dorpsraad bestaat uit:
meer aankloppen, maar we willen wel
• Vacature vacant (Voorzitter)
onze voorzieningen behouden.
• Vacature vacant (Secretaris)
Bovendien wordt er nog aan het
• Rob Muijs (Penningmeester)
groot onderhoud gewerkt, komt er een • Olaf Bánki (Werkgroep Fusie Weesp/
nieuwe brug over de Gaasp, en zal ook
Driemond)
de energietransitie veel impact hebben • Wim Glansbeek (Werkgroep Verkeer)
op Driemond. Allemaal zaken waarvoor • Mathijs Petri (Werkgroep Energie
we een sterke en actieve Dorpsraad
transitie)
nodig hebben, die weet wat er speelt in • Klaas Rozendaal (Werkgroepen Groot
het dorp en die zich namens ons allen
onderhoud en Groen)
bezighoudt met het lokale beleid.
• Gladys Vos (Doelgroepen/Senioren)
Gelukkig zijn we het met elkaar eens
• Leny Schuitemaker (Algemeen
dat de Dorpsraad moet blijven bestaan:
bestuurslid)
dat vond in elk geval een ruime meer
derheid van de respondenten in de
Lieve kinderen van Driemond,
enquête van maart 2019.
De afgelopen jaren is wel gebleken
Dit jaar is er helaas geen Sinterklaas
dat er steeds meer werk terechtkwam
intocht, maar er is wel weer een leuke
bij een handjevol vrijwilligers. Na het
knutselplatenwedstrijd.
aftreden van secretaris Olaf Bánki en
Je vindt ze bij deze dorpskrant, om
voorzitter Ubald Seveke eerder dit jaar, in elkaar te zetten, te kleuren en mooi
is het dan ook hoog tijd voor een ingrij te versieren. Op de knutselplaten staat
pende hervorming van de Dorpsraad.
ook alles wat je moet weten als je mee
wilt doen. Als jullie dan ook nog een
Het is anno 2021 niet meer zo vanzelf
vraag voor Sinterklaas hebben, dan kun
sprekend om aan het verenigingsleven
je er gewoon een briefje bij doen.
deel te nemen, en mensen hebben
Jullie (of papa, mama, oma, opa)
minder tijd voor vrijwilligerswerk.
kunnen je knutselplaten t/m vrijdag
Maar het is het wel makkelijker gewor 26 november inleveren bij Tom,

Een belangrijke taak van de nieuwe
Dorpsraad is contact houden met het
dorp; we moeten weten wat er speelt.
Dat kan niet zo moeilijk zijn, er zijn
zoveel manieren om elkaar te bereiken.
U kunt inlopen bij het kantoor in de
Matchzo op maandag, dinsdag, woens
dag en donderdag tussen 10.00 uur 14.00 uur. De Dorpsraad is ook per mail
bereikbaar op dorpsraad@driemond.
info en per telefoon op 0294-414883.
Bovendien lezen we wat er voorbijkomt
in de Driemond Algemeen app-groep.
De maandelijkse vergaderingen van
de Dorpsraad zijn voortaan openbaar
toegankelijk, die worden aangekondigd
in de Dorpskrant. Inwoners zijn daar
welkom als ze willen meedenken of
als ze een initiatief hebben waarbij de
Dorpsraad zou kunnen helpen.
De eerstvolgende vergadering is
op 29 november om 20.00 uur in
de MatchZo.
Driemonders geven al meer dan 50
jaar vorm aan hun eigen dorp, en dat
moet ook zo blijven. We willen alle dorpelingen laten weten dat hun input en
inzet volop wordt gewaardeerd!
Jan, André, Jolanda en Meitie van het
postagentschap, tijdens de openings
uren: ma-vr 10:00-14:00 uur
wo (avond) 19:00-21:00 uur
za 11:00-14:00 uur
Sinterklaas heeft beloofd dat alle inzen
dingen worden beloond met een mooi
cadeautje en wat lekkers. Voor de aller
mooiste knutsels in elke leeftijdscatego
rie zijn extra prijzen!
Op zaterdag 4 december
10:00 -14:00 uur, kunnen jullie de
platen, samen met het cadeautje
weer ophalen.

DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant is een uitgave van de
Stichting Dorpsraad Driemond.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar (niet
in juli en augustus) 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 (m.u.v. september)
ingeleverd te zijn bij de redactie van de
Dorpskrant:
dorpsraad@driemond.info
Kopij tekst en afbeeldingen graag apart sturen.
Tekst graag als platte tekst en foto's met een
minimale resolutie van 200 dpi.
De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 18 december.
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.
Financieel-Office-Manager:
Tom Hemminga
dorpsraad@driemond.info

OVERIGE INFORMATIE
Politie, brandweer en ambulance:
Spoed 112
Politie: Basisteam Gaasperdam
Remmerdenplein 102,
Wijkagent: Hans Ackermans
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

dorpsraad@driemond.info

Nieuws van het bestuur
Gesprek met scheidend voorzitter Ubald Seveke
‘In 2018 zijn mijn vrouw en ik verhuisd
vanuit hartje Amsterdam. Als nieuwe
dorpeling wilde ik graag wat bijdragen
aan het dorp, en er was een enorm
tekort aan vrijwilligers. Daarom ben ik
er onder begeleiding van de oude voor
zitter Klaas Rozendaal ingestapt, en
heb me de afgelopen drie jaar ingezet
voor de Dorpsraad.’
‘Ik had zelf geen bestuurlijke erva
ring, maar we hebben met alle ups en
downs hard gewerkt en de dorpsbelan
gen behartigd bij de gemeente, vooral
met de dossiers groot onderhoud en
de nieuwe vuilniscontainers. Ik ben er
met name trots op hoe de Dorpskant
er vandaag de dag uit ziet, zowel qua
vormgeving en inhoud. Dat is ook mijn
vak, daar heb ik veel tijd in gestopt.’
‘Ik heb Driemond al heel snel
omarmd als een plek die ik harstikke
leuk vind. Alle uitersten van het dorp
heb ik deze jaren ontmoet, het dorp is
gemêleerd van samenstelling. Daarom
vind ik het ook belangrijk dat de
Dorpsraad zich moet onthouden van
een politieke kleur. We moeten er zijn

voor iedereen. Maar natuurlijk wel luis
teren naar de geluiden die vanuit het
dorp komen.’
‘De Dorpsraad bestaat straks uit een
grotere groep, dat brengt ook complexi
teit met zich mee, het moet geen dui
ventil worden. Maar er zijn nu in ieder
geval genoeg mensen om de taken te
verdelen, dat biedt nieuwe ingangen en
openingen.’
‘Mijn boodschap aan de Driemon
ders is: houdt het dorpse karakter en
het dorpsgevoel vast. Daar moeten we
zuinig op zijn.’
De Dorpsraad bedankt Ubald Seveke
voor zijn werk als voorzitter de afge
lopen jaren. We waarderen het zeer
dat hij naar voren is gestapt en zich
drie jaar lang heeft ingezet voor ons
algemeen belang. De Dorpsraad is blij
dat Ubald wil aanblijven als algemeen
bestuurslid; tijdens de volgende verga
dering zetten we hem nog even in het
zonnetje.
Mathijs Petri

Tuinkorven tijdelijk weg

Te koop aangeboden:

Op vrijdag 26 november haalt de
gemeente de tuinkorven in Driemond
weg, omdat er in de winter minder
tuinafval is. In het voorjaar zet de
gemeente de tuinkorven weer op
dezelfde plek terug. Er staat ook een
bericht op de website: https://www.
amsterdam.nl/nieuws-gaasperdam/tuinkorven-tijdelijk-weg

• Houtkachel- weinig gebruikt
Prijs: n.o.t.k.
• Postzegelverzameling;
Nederland, overzeese gebiedsdelen
en vele andere landen. Allemaal in
mappen
Prijs: n.o.t.k.
Info: 0294-417740

BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND
Dagelijks bestuur: Voorzitter, vacature; Penningmeester, Rob Muijs; Secretaris, vacature;
Bestuurslid doelgroepen, Gladys Vos-Orman; Bestuurslid, Ubald Seveke. Algemeen bestuur: Olaf
Bánki; Mathijs Petri; Klaas Rozendaal; Tom Witkamp; Wim Glansbeek; Leny Schuitenmaker.

WERKGROEPEN DRIEMOND
Actieve werkgroepen:

Werkgroepen zijn in oprichting:

Groot onderhoud Driemond
Coördinatoren: Stefan Zuidervaart en Klaas
Rozendaal

Energietransitie
Coördinator: Mathijs Petri

Verkeer en bereikbaarheid Driemond
Coördinator: Wim Glansbeek
Groenvoorziening
Coördinator: Klaas Rozendaal
Windmolens nabij Driemond
Coördinator: Mathijs Petri
Stadsgebied Weesp – Driemond
Coördinator: Olaf Bánki
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Voorzieningen
Diverse vacatures
Redactie dorpskrant
Diverse vacatures
Heeft u vragen over de onderwerpen van de
werkgroepen of wilt u zich aansluiten bij de
werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met
het kantoor van de Dorpsraad.
Tel: 0294 - 414883
Mail: dorpsraad@driemond.info

Nieuws uit het dorp

Agenda
NOVEMBER
22-27

22, 29

25

27

Vertrek Monique Gentenaar

de kinderen en een plek bieden waar ze
zich prettig voelen.

Na 23 jaar gewerkt te hebben op de
Jan Woudsmaschool heb ik recent
afscheid genomen.

Ik ben trots op de school zoals ik hem
heb mogen voortzetten en de school
die zij nu anno 2021 is. Een school die
En dat voelt heel dubbel: enerzijds kijk gedragen wordt door een geweldig
team van leerkrachten, zonder wie ik
ik uit naar de nieuwe functie op het
ook mijn werk niet had kunnen doen. Ik
onderwijsbureau van onze stichting
hoop dat heel veel ouders, kinderen en
Florente (waar ook de Jan Woud
andere betrokkenen rond de school dit
smaschool onder valt), anderzijds laat
ook ervaren.
ik de school achter me waar ik al meer
Mijn wens voor de school is dat zij die
dan de helft van mijn leven werk.
fijne
en veilige plek voor kinderen uit
Als stagiaire kwam ik ooit de school
Driemond
en nabije omgeving blijft,
binnen, ik was slechts één keer eerder
waarvan
u
als ouder weet dat uw kind
in Driemond geweest. Ik voelde mij
gezien
wordt
en dat er goed onderwijs
op de school welkom en dat ik er na
wordt
geboden,
zodat uw kind na groep
het afronden van mijn studie ook kon
8
klaar
is
voor
de
volgende stap in het
werken, was helemaal leuk.
leven.
Naar mate de jaren vorderden leer
Ik ga vanaf 1 november die volgende
je de school en de kinderen kennen,
stap
in mijn leven zetten. Een job waar
maar ook de ouders, de grootouders,
bij
ik
mij ga richten op onderwijs en
de oppasouders, de gemeenschap Drie
kwaliteit
van alle Florente scholen. En
mond, de verenigingen en alles wat
vanuit
die
hoedanigheid blijf ik, zij het
bij Driemond betrokken is. Het werd
op
een
andere
wijze, betrokken bij de
echt mijn tweede leven, misschien zelfs
Jan
Woudsmaschool
en zult u mij zo
soms mijn eerste wel.
nu en dan best nog in het dorp en bij de
Nadat Ton Dalmulder in 2011 met ver school kunnen treffen.
Bedankt voor alle lieve, leuke en
vroegd pensioen ging en ik het stokje
mooie
berichten, cadeaus en woorden
van hem mocht overnemen als direc
die
ik
bij
mijn afscheid heb mogen ont
teur van de school, heb ik het in deze
vangen.
Het
was voor mij een warm,
functie ook altijd belangrijk gevonden
geweldig
en
emotioneel
afscheid, waar
om als school deel uit te maken van de
ik
met
een
heel
dankbaar
gevoel op
Driemondse gemeenschap. Voor een
terugkijk.
school in een grote stad is dat wellicht
Bedankt voor de fijne jaren die ik als
anders, maar onze betrokkenheid op
leerkracht
en directeur in Driemond
elkaar is in Driemond gewoon groter.
heb
mogen
werken, dank voor de
Daarom heb ik mij ook graag hard
samenwerking,
de contacten en alle
gemaakt voor ontwikkelingen in het
leuke
en
uitdagende
momenten die er
dorp waar het een raakvlak had met de
zijn
geweest.
school of met kinderen in het algemeen.
Tot ziens !
Natuurlijk moet je ergens grenzen
leggen, we kunnen als school niet alles
op ons bord nemen, onze primaire taak Met een hartelijke groet,
blijft immers goed onderwijs geven aan Monique Gentenaar
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Inleveren knutselplaten
Sinterklaas bij Postagent
schap
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo
Planten van bomen in het
Vlinderbos Driemond (voor
en door driemonders)

DECEMBER
01
02

02, 09,
16, 23,
30
04

06, 13

10

11
15

18

Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant december
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo
Ophalen knutselplaten
Sinterklaas bij Dorpsraad
10:00 - 14:00 uur
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis
Lichtjeswandeling
Driemond
Kerstbusreis senioren
Aanmelden bij Annie
(413925) of Hedwig
(417077)
Verspreiding dorpskrant

25 & 26 Kerstdagen

JANUARI

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

Nieuws!

Leentjebuur
Klimaat
Als u dit leest is de grote klimaatdemonstratie van 6 november alweer voorbij. Ik heb
meegelopen want een van de belangrijkste dingen waar ik me druk om maak is het
milieu en dus ook het klimaat. Je zou denken dat als je tegen windturbines in de omgeving van Driemond bent, dat je dan ook tegen alle milieu-maatregelen bent maar
dat is natuurlijk niet zo. Ik wil alleen niet dat onder het mom van klimaatmaatregelen de natuur wordt geschaad en ons welzijn bedreigt. Die grote windturbines horen
op industrieterreinen of op zee of ergens waar je er zo min mogelijk last van hebt.
Een paar jaar geleden kampeerden we in Denemarken waar in de buurt van de
camping een aantal “gewone”, dus niet van die hele hoge, windmolens stond. Wát
een herrie, je werd er gek van. Nee zo lang er nog heel veel bedrijven zonder zonnepanelen zijn, en ook allerlei overheidsgebouwen in de stad kale daken hebben blijf ik
tegen windturbines in de omgeving van ons dorp. En ook tegen de biomassacentrale
in Diemen èn tegen kernenergie. Volgt u het nog? Het lijkt wel of ik overal tegen ben
maar dat is niet zo. Ik ben vóór biodiversiteit, voor het milieu, de natuur, voor dieren
en vooral voor mensen natuurlijk. Net als u toch? U bent toch ook voor mensen?
Dus gebruiken wij geen gif in de tuin, zijn we zuinig met gas en stroom, vliegen we
niet, eten we zo veel mogelijk biologisch en vaak vegetarisch en proberen we tegen
iedereen vriendelijk te zijn (want dat hoort er ook bij). Ja en ik ben ook echt vóór dikke truien zodat de verwarming wat lager kan. Vroeger was ik een fanatieke breister.
Toen onze zoon klein was breide ik de ene trui na de andere. En ook voor T heb ik nog
wel eens een trui gebreid. Maar weet u wat het is: een babytruitje brei je heel wat
sneller dan een trui voor een man van 1 meter 90. Voor mezelf heb ik ooit een mooi
angora vest gebreid: ik zie het nog zo voor me. Allerlei kleuren en de basis was zwart.
Poezelig en prachtig! Nu zou ik geen angoravest meer dragen maar toen was ik een
zeer slanke den.
We gingen op vakantie en een vage kennis, een jonge vrouw, was de poespas en trok
zo lang in ons huis. Toen we thuiskwamen hing de waslijn vol… met mijn kleren! Die
had ze allemaal gedragen en vervolgens goed heet gewassen zodat ze schoon waren toen ik terugkwam. Dat verzin je toch niet? Mijn mooie vest was een in elkaar
geknoedeld ding geworden, niet te herkennen als kledingstuk.
Als ik door de tuin loop als een soort olifant, met een arm naar voren tegen de
spinnenwebben, moet ik daar wel eens aan denken. Zou zo’n dikke kruisspin ook
verdrietig zijn als ik zijn zelfgebreide web kapot maak? Of gaat ze gewoon weer een
nieuw web maken? Nou zijn er nu niet alleen veel minder insecten maar ook minder
spinnen. Toch lees ik op internet dat er in Nederland wel 640 soorten spinnen zijn.
640! Daar zijn ook veel piepkleintjes bij natuurlijk. Het schijnt dat er in ieder huis wel
70 soorten voorkomen en dat zijn zo’n 1500 spinnen. In een schoon huis! Hoeveel er in
een niet zo schoon huis voorkomen staat er niet bij. Gelukkig zie je de meeste spinnen
niet: wat niet weet wat niet deert.
Ik hoop dat u ook uw dikke trui aantrekt en de komende tijd lekker thuis zit met een
kopje thee en een mooie film of spannend boek. En nu u dat weet van die spinnen voelt
u zich vast nooit meer alleen.

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

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

DE TUINEN EN HET DORP
Er loopt een man met een vlag door het
dorp. Argwanend stopt een politieauto
naast hem en vraagt waarom hij dat
doet, want zomaar met een vlag lopen
mag niet. “Op weg naar Linnaeus” is
het antwoord. Door die
verenigingsvlag van het
tuincomplex hoopt hij
sneller een lift te krijgen.
De agenten brengen hem.

dus al deel uit van Driemond. In het
begin was het onze dorpsgenoten
niet toegestaan een tuin op het
complex te huren en besloten een
aantal Driemonders in 1976 een eigen

Deze anekdote laat zien
hoe groot het probleem
voor de tuinders van
Linnaeus was om hun
tuintjes te bereiken.
Komend uit de stad, met
het gebrekkige openbaar
vervoer naar de bushalte
op de Provinciale weg,
moesten zij vervolgens
nog een half uur lopen.
Vooral in de begintijd was
dat een groot probleem.
Later kregen steeds meer
mensen een auto en
reed er een tijdlang een
speciaal busje naar de
metro.

De tuinders deden hun inkopen in het
dorp of schaften zich een auto aan bij
Niesing. Ook namen zij zitting in onze
Dorpsraad.
De laatste jaren is er
minder contact. Vroeger
verbleven de tuinders
langduriger op hun tuin,
was de saamhorigheid
groter en werd er meer
georganiseerd, maar de
bingo wordt weer bezocht
vanuit het dorp en er
zijn Driemonders met
een tuin op Linnaeus
of Frankendael. In de
huidige acties tegen
het plaatsen van megawindmolens bij het dorp
en de tuinen trekt men
gezamenlijk op.

In de reeks groene
boekjes van de
Historische Kring
Driemond “Schetsen
uit de geschiedenis
van Driemond en haar
omgeving” verschijnt in
Waarom die tuinen zo
de loop van november
ver buiten Amsterdam?
2021 deel 11 dat gaat
V O L K S T U I N V E R E N I G I N G E N I N D R I E M O N D.
Noodgedwongen!
over de geschiedenis
Al vanaf 1929 had
van de relatie tussen
tuindersvereniging op te richten.
de vereniging een complex in de
de tuindersverenigingen en ons
Watergraafsmeer. Maar de stad had die Er kwam grond beschikbaar op het
dorp. Dit boekje kunt u v.a. 22
terrein nabij het Zonnehof, onder de
grond nodig voor het huidige Science
november voor € 2,50 kopen op
hoogspanningsmasten, waar toch geen maandagmorgen tussen 10 en 12 in de
Center. Omdat Driemond sinds 1966
huizen gebouwd mochten worden.
Amsterdams grondgebied was, kon
Matchzo, de bestuurskamer. Een leuk
de stad hier grond vrijmaken in de
decembercadeautje.
Ondertussen kreeg Linnaeus een
Gemeenschapspolder om Linnaeus
eigen plek in het dorpsleven. Op het
naartoe te verhuizen. Zo geschiedde in
tuincomplex waren veel activiteiten van Tjark Keijzer
1973. Een kleiner aantal tuinders kon
nog achterblijven op de oude plek, maar feesten, tentoonstellingen, bingo’s tot
sportwedstrijden, en de Driemonders
kwam ook, in 1999 als Frankendael,
deden daar graag aan mee. Een aantal
naar ons dorp.
Voor meer historische stukjes kijk op
van onze dorpsgenoten heeft zo zijn
historischekringdriemond.nl
of haar partner op Linnaeus ontmoet.
Bijna 50 jaar maken de volkstuinders
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Nieuws van de seniorensoos
Onze loterij was gezellig en de hoofd
prijs een diner bon is gewonnen door
Gerda Braam. Wij hopen dat je er
lekker van genoten hebt. Raymond nog
maals dank! en natuurlijk iedereen die
wat heeft geschonken voor deze loterij.
De senioren van de soos kunnen dank
zij gulle giften en deze loterij voor niets
mee met ons bezoek aan de Kerstmarkt
en het diner. Geweldig nieuws was dit
om te vertellen en geloof mij dit was
geweldig nieuws en heeft u prijsjes voor
onze bingo? Wij zijn er blij mee. De
rest van de senioren uit het dorp beta
len € 45 i.p.v. € 55,-. We hebben nog
geen nieuws van de Rabobank maar
daar leest u in de volgende dorpskrant
meer over. We hebben geen idee hoe
veel stemmen wij hebben gekregen,
duimen maar.
De volgende dorpskrant is te laat
voor onze vertrektijd naar Leusden
dus nogmaals. Om 12:45 uur op het
pleintje klaar staan, de bus vertrekt
13:00 uur. Vertrek naar Leusden
tuincentrum Eurofleur. Heerlijk
rondneuzen tussen de tuinspullen, de
fantastisch opgezette Kerstmarkt (alle
maal binnen). Dus geen nat perma
nentje, of natte jassen. U kunt boven

heerlijk genieten van koffie of thee er is
van alles te koop, zelfs warme chocola
demelk. Lieverds wij hebben deze keer
wat eenzame oudjes van het Henriette
Holshof uitgenodigd om samen met ons
te genieten. Het is schrijnend hoeveel
mensen zo alleen zijn dag in dag uit. Wij
hopen dat zij net zo genieten als wij. Ik
denk dat we het ons nog kunnen herin
neren hoeveel tranen zij hebben gelaten
toen wij ze meenamen op de Jordaan
boot. Zoveel dankbaarheid we kregen,
omdat ze zo genoten hadden, geweldig!
Na de middag te hebben doorgebracht
in het mooie Kerstsprookje gaan we
heerlijk borrelen en omdat we wel iets
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ontvangen denk ik van de Rabobank,
krijgt u natuurlijk de borrel aangeboden
van de soos. Rond 17:30 beginnen we
aan het verrukkelijke Kerstdiner. Heer
lijk genieten met ons allen.
Wij zijn ongeveer 21:00 uur weer
thuis. Moe, voldaan en nagenietend.
Koffie heeft u ook gedronken na het
diner dus u kunt zo uw bed in. Na dro
mend van deze geweldige dag.
We zijn alweer druk met de dagtocht
van Mei. Hopelijk kunnen we daar weer
een hele dag ergens iets bijzonders van
maken. Wij doen ons best. Vergeet u
aub niet te betalen VOOR 1 december?
Als u met de bus meegaat wilt u voor
het restaurant uw QR code meenemen
of een bewijs van vaccineren? Onze
Tom van de Dorpsraad heeft menig
senior al geholpen met het verkrijgen
van een vaccinatie bewijs. Als u hulp
nodig heeft kunt u bij hem terecht. Har
telijk bedankt Tom voor je hulp, onze
senioren kregen het al benauwd hoe te
komen aan het formulier.
Wel uw vaccinatie bewijs en ID kaart
meenemen
Graag tot 15 december.
Namens seniorensoos,
Annie van Alphen

Nieuws uit het dorp
Het vriendschapscafe
Juist in deze tijd lijkt vriendschap
belangrijker dan ooit.
Daarom start ik het Vriendschapscafe!
Plaats: Dorpshuis (in Matchzo)
Aanvang: vrijdag 10 december
daarna iedere 1e vrijdag ochtend van de
maand.
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur.
Iedereen is van harte welkom en
koffie en thee zijn GRATIS

Piet Roest hartenjagentoernooi
Na een jaar overgeslagen te moeten
hebben, heeft zaterdag 30 oktober j.l.
het Piet Roest hartenjagentoernooi
plaatsgevonden.Het was erg fijn om
elkaar weer te zien en iedereen had er
zin in. De avond vloog om, de rondes
werden gespeeld en onder het genot
van een hapje en een drankje (met dank
aan Corrie, Jardo & Marieke) en nadat
de punten geteld waren (met dank aan
Jan) konden de gebroeders Jeroen en
Edwin Meijer de Meijer’s trofee over
handigen aan de winnaar van 2021.

1e prijs: Rob de Jong
2e prijs: Geoffrey v Vliet
3e prijs: Bram Beun
Poedelprijs: Co Gijsen
Marsenprijs : Rinus V, Ron vd B, Bert
H Nico d H
Iedereen heel erg bedankt en tot vol
gend jaar !!!
Lieve groetjes
Joke Gijsen
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*Bij gebleken succes start ik ook het
Netwerkcafe
Een ochtend lachen
plezier en lol
Mijn hoofd raakt leeg,
mijn hart weer vol
Praten over alles
over liefde en pijn
Dat is waarom er vrienden zijn
Hartegroetje,
Corinne Postma

Nieuws uit het dorp

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 uit het dorp

Lichtjeswandeling
Noteer alvast zaterdag 11
december 2021 de jaarlijkse
lichtjeswandeling (mits
coronamaatregelen geen
roet in het eten gooien).
Iedere deelnemer draagt eigen
verlichting bij zich, of verlicht de
bakfiets, kinderwagen, fietsje!
Nieuw is dat we allemaal tegelijk
starten (gezelliger: maak een
praatje onderweg), met begelei
ders bij elke groep.
Verzamelen om 17.45 uur.
Vertrek: 18.00 uur van
MatchZO.
Vanuit Driemond starten we als
van ouds bij MatchZO, door het
Diemerbos naar het Gaaspermo
lenpad en dan naar de verlichte

Gaaspermolen (5 km) en terug
naar Driemond.
Gerard de molenaar staat weer
klaar met chocolade/speculaas
en een vuurkorf bij de molen.
We zijn met Scouting Diemen en
Daarom Diemen in overleg om
ook een groep te laten starten
vanaf Scouting Diemen naar de
Gaaspermolen.
Tom Witkamp, initiatiefne
mer; belangeloos samen met
MatchZO, Dorpsraad Driemond,
Vrienden van de Gaaspermolen,
Vrienden van het Diemerbos,
Scouting Diemen, Daarom
Diemen, de wandelgroep.

Cadeau-idee

Half november komt er weer een nieuw
boekje uit van de Historische Kring
Driemond:
Nr 11 in de serie Schetsen uit de
geschiedenis van Driemond en haar
omgeving:
Driemond, Linnaeus en Frankendael, Bijna 50 jaar tuinieren
in Driemond.
Prijs € 2,50. Te koop op maandag
ochtend van af 22 november van 10
tot 12 uur in de bestuurskamer van de
MatchZo (contant betalen). Ook leden
kunnen dan hun boekje komen halen.
Of neem contact op met een van de
twee bestuursleden:
Beppie Lucassen of
Leny Schuitemaker.
Info@historischekringdriemond.nl
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Driemond in vogelvlucht

De huismus en de heggenmus
Daar zitten ze dan, samen in bad. Ze
heten allebei mus, maar zijn geen fami
lie van elkaar. Voor de huismus is dat
geen probleem. Die vindt het met ieder
een wel gezellig, zolang het niet iemand
is die haar wil opeten. De heggenmus
heeft er duidelijk wat meer moeite mee.
Het liefst is hij alleen, tenzij het broed
seizoen is, want dan mag er een partner
bij.
Er zijn nog heel wat meer verschillen
tussen deze twee kleine badgasten.
Waar te beginnen?
Als we beginnen met uiterlijkheden,
dan zie je dat mannetje en vrouwtje
heggenmus nauwelijks te onderschei
den zijn van elkaar. Bij de huismussen
daarentegen kun je eenvoudig zien wie
de vrouw is en wie de man. Al lijkt de
jonge huismus dan weer op zijn of haar
moeder, waardoor het wachten is tot
de eerste rui in het najaar, voordat je
weet wie de huismusman is. Wat ook
goed te zien is, is dat de huismus een
snavel heeft die geschikt is om zaden te
kraken, terwijl de heggenmus meer van
insecten leeft en dus een dunne puntige
snavel heeft. Ook hun namen maken
duidelijk dat ze verschillend zijn, want
de huismus nestelt graag aan huis,
onder dakpannen of in een opgehangen
mussenflat, terwijl de heggenmus zit
te broeden in het groen, zoals in een
dichte heg.
Beide mussensoorten kunnen behoor
lijk herrie maken, maar ieder op geheel

eigen wijze. Soms komt uit het niets een
groepje huismussen aanvliegen, hard
tjilpend en flink ruziënd, waarover is
nooit duidelijk. Twee van hen hebben
het op elkaar gemunt en de anderen
bemoeien zich er eens goed tegen
aan. Het duurt even voordat de rust is
weergekeerd en de mussen terugvlie
gen naar waar ze vandaan kwamen.
Deze ruzies zijn als een wekker voor
katten die genieten van eeuwigdurende
siësta's. De mussen letten niet goed op,
de kat weet dat en voor je het weet is er
een huismus minder. Een vriendin en
ik zaten jaren geleden te genieten van
een vegetarische maaltijd in de tuin,
terwijl mijn voorvorige kat Josefien
op hetzelfde moment de hoeveelheid
vleesconsumptie naar boven bijstelde.
Een belletje om de nek van mijn kat
hielp overigens niet. Josefien leerde al
snel hoe te lopen zonder dat het belletje
rinkelde. Dat leerde ze verbazingwek
kend snel, vooral omdat de buurman
een hondje had die meteen ging blaf
fen zodra hij haar zag of hoorde. Daar
werd iedereen moe van, de buurman,
ik, de kat en misschien ook wel het
hondje zelf. We hadden er daarom voor
gezorgd dat de tuinafscheiding ondoor
zichtig werd. Maar toen kreeg Josefien
een belletje. Op de derde dag lukte het
haar om de tuin in te lopen zonder dat
er gerinkel klonk. Het bleef stil aan
de andere kant van de schutting. Ze
ging tevreden zitten, kreeg echter jeuk,
krabde met haar achterpoot achter haar
oor, het belletje rinkelde, het hondje
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blafte en mijn kat kreeg een moordlus
tige blik in haar ogen.
De heggenmus maakt een ander soort
lawaai, naar ik heb begrepen net zo
ergerlijk voor iemand met een hoor
toestel. Hij zingt een riedeltje vrij schel
en hoog van toon, dat steeds wordt
herhaald. Als je je afvraagt, welke vogel
zingt daar zo fanatiek, dan hoef je alleen
maar even te wachten om te horen of
hij zichzelf herhaalt. Is het antwoord
ja, dan is het de heggenmus. De zang
wordt vaak omschreven als een kabou
terkruiwagentje met een onregelmatig
piepend wieltje. Dat kruiwagentje
zit overigens graag hoog in de boom
wanneer hij zingt en dat terwijl je door
gaans de heggenmus over de grond ziet
scharrelen. In je ooghoek denk je een
muis te zien, maar dan blijkt het deze
grijsbruine mus te zijn.
Thuiswerken met uitzicht op het vogel
bad is een bron van vermaak. Ik zie de
leukste combinaties. Een vink die rustig
water drinkt terwijl een pimpelmees
fanatiek zit te badderen, een koolmees
die ongeduldig wacht op zijn beurt
terwijl een merel het er uitgebreid van
neemt en een Turkse tortel die zenuw
achtig wordt van de wel erg nabije aan
wezigheid van een groenling. Ik neem
zelf nooit een bad, maar misschien
moet ik dat eens heroverwegen.
Carla Custers

Nieuws uit het dorp

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. Ook in Driemond hangen er al
een aantal.
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.
In oktober en november starten we
weer met de cursus Reanimatie/AED.
Samen met de Dorpsraad kunnen we
deze cursus voor de bewoners van
Driemond met 50% korting aanbieden.
De hele cursus kost dan nog maar
€ 30.-.

Voor meer informatie zie:
www.ehbo-mitella.nl

Biljartvereniging Geinburgia
Altijd al willen biljarten? Dat kan bij
ons op woensdagmiddag en donderdagavond. Gewoon doen!
Wij houden nog steeds rekening met
corona en wel door met een QR-code
op de onderlinge afstand te letten; zo
houden wij het veilig.
Onze leden spelen graag een onder
linge partij in de interne competitie,
en zodra het weer mag ook in de
regionale competities.
Nog geen lid? Kom gerust eens langs
om de sfeer te proeven en een partij
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mee te spelen.
Vragen? Stel ze ter plekke of neem
contact op via mail
biljart-geinburgia@xs4all.nl
Eerst even sfeer proeven? Kom langs.
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 een bankje aan de Kanaaldijk.

Marianne Scheltinga
Sinds wanneer woon je in
Driemond?
Marianne Scheltinga werd in 1956 in
Weesperkarspel geboren. De eerste
jaren woonde ze aan de Amsterdamse
Straatweg. In 1961 kwam ze met
vader, moeder en broer Theo naar de
Gaaspstraat in Driemond, nog steeds
Weesperkarspel. Toen Driemond in
1966 onderdeel werd van Amsterdam
moesten de straatnamen die ook al
in Amsterdam bestonden veranderen
en ging de straat Burgemeester Kas
teleinstraat heten. Het gezin woonde
midden in de straat in een van de
kleine huisjes zonder bovenverdieping.
In 1963 werd broer Tjitse geboren. In
1964 verhuist het gezin naar de Vecht
straat nr.14.
Marianne ging net als andere katho
lieke kinderen in Weesp naar school.
Er reed een schoolbus en later ging ze
op de fiets. Voor de huishoudschool
ging ze naar Amsterdam, ook op de
fiets. Toen ze 15 was ging ze van school
af en werken bij een confectie-atelier.

kinderen kwamen mee. Ze gingen in 95
aan het Seizoenenhof wonen. Inmid
dels zijn alle kinderen volwassen en
de deur uit. Marianne is oma van acht
kleinkinderen van wie de jongste in
september geboren is. Drie kinderen
wonen in Driemond, één in Driel.
Marianne werkt al 30 jaar in de thuis
zorg: ze is in dienst van Cordaan en
ze maakt vooral schoon. Gek genoeg
niet in Driemond maar wel in Muiden,
Weesp, Holendrecht etc. Ze heeft 2 of 3
adressen per dag waar ze werkt. Overal
gaat ze op de fiets naar toe, een gewone
fiets, geen e-bike.

Marianne gaat overal
naar toe op een gewone
fiets, geen e-bike

Dit is niet het enige wat ze doet: zij is
degene die, al meer dan tien jaar, elke
dag aan háár kant van het dorp alle
ochtendkranten bezorgt: dus de Tele
Toen ze 17 was ging ze op kamers
graaf, Trouw, De Volkskrant, AD, FD,
wonen in Nijmegen, ze was verliefd
geworden en daarom verhuisde ze. Nij Gooi- en Eemlander. Zaterdagmorgen
megen vond ze geweldig. Ze trouwde
bezorgt ze ook nog eens het Parool. Dat
en ging in Doornenburg wonen. Helaas houdt in dat ze elke dag om 4 uur op
eindigde het huwelijk in een scheiding. staat om de krant rond te brengen. Ze
Marianne bleef in de Betuwe wonen: in moppert dat degene die de kranten bij
Bemmel. Ze is echt fan van de Betuwe: haar brengt steeds later komt zodat zij
prachtig vindt ze het daar.
niet genoeg tijd heeft om te kranten te
bezorgen. Want na de kranten komt
Begin negentiger jaren verhuisde Mari dus het thuiszorgwerk. Marianne heeft
anne terug naar Driemond. Dat wilde
nog een nieuwtje: binnenkort worden
haar moeder graag. Drie van haar vier
het Parool en het NRC ook ochtend
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kranten en krijgt ze het nog drukker.
Ze gaat altijd vóór tien uur naar bed,
anders redt ze het niet. Op zondag
bezorgt ze geen krant maar staat ze
regelmatig bij Geinburgia in de keuken
om patat te bakken.
Als ze over anderhalf jaar met pensioen
gaat blijft ze waarschijnlijk de kranten
bezorgen daar is ze aan gewend. Ze
hoopt dan ook meer tijd voor haar hob
by’s te krijgen: handwerken, knutselen,
klussen. Ze is een echte “creabea” zegt
ze zelf.
Wie is voor jou belangrijk en voor
wie ben jij belangrijk?
Het allerbelangrijkste voor Marianne
is haar familie. Helaas overleed haar
moeder in 1999. Ze is weduwe, haar 2e
man in overleed in 2017 en haar vader
in 2018. Dat was zwaar.
Ook haar dieren zijn belangrijk, op dit
moment 1 hond, Liza, en 3 katten.
Het zal duidelijk zijn dat Marianne voor
alle krantenlezers in Driemond belang
rijk is: ze gaat niet op vakantie en ver
zuimt eigenlijk nooit. Ook niet als het
heel nat of glad is.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
“mijn favoriete plek is een bankje aan
de kanaaldijk met een lekker briesje,
vooral als het heet is.”

