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Een woordje van dank van Sinterklaas
Lieve kinderen van Driemond,
Wat jammer dat we dit jaar weer geen
intocht konden houden. Gelukkig
hebben mijn Pieten ook dit jaar weer bij
iedereen cadeautjes kunnen brengen.
En wat was ik blij verrast met alle
schoentjes en bootjes die jullie voor mij
gemaakt hadden. Ik vond ze prachtig.
Ik vond dan ook echt dat jullie een extra
cadeautje hebben verdiend.
En voor de mooiste bootjes en schoentjes heb ik een extra cadeautje achterge- zet. Ik vind het ook altijd gezellig om
laten. Dat waren: Sil van Roemburg, even met jullie te praten.
Ante Kapitanovic, Livia de Jong,
Sammie Pappot en David Pappot. Voor volgend jaar heb ik echt zin om
er weer een groot feest van te maken.
Daarvoor heb ik altijd heel veel hulp
Ik wil ook even dank je wel zeggen aan
nodig. Ik heb in Spanje natuurlijk mijn
alle Dames van de Breiclub, de vrijwilPieten, maar ook in Nederland heb ik
ligers van het Postagentschap en de
hulp nodig. Gelukkig hebben zich al een
Dorpsraad, die alles hebben aangenopaar grote mensen aangemeld, maar
men en mooi voor mij hebben neerge-

Nieuws van de werkgroep Energietransitie
Collectieve inkoop
zonnepanelen
Wij zijn bezig met het organiseren van
een actie voor geïnteresseerde Driemonders om voordelig zonnepanelen
op de daken te laten installeren. Met de
huidige energieprijzen is het natuurlijk interessant om zelf energie op te
wekken. Fabrikanten van zonnepanelen
hanteren vaak gunstige tarieven voor
grote orders die in één keer uitgeleverd
worden.
De gemeente is enthousiast over ons
plan en wil graag meewerken. We gaan
om te beginnen een informatie-avond
organiseren in de MatchZo. Daar geven
we uitleg, kan de marktpartij die is
geselecteerd zich presenteren, en is
de gemeente aanwezig om vragen te

beantwoorden over de financiering en
andere zaken. In de volgende dorpskrant komen we met meer nieuws.

Windturbines rond
het dorp

als jullie nog iemand weten, willen
jullie dat dan aan ze vragen? Ze kunnen
het zeggen tegen de Dorpsraad, die
regelt dat in Driemond. We beginnen
vroeg in het nieuwe jaar met plannen
maken, zodat we volgend jaar echt een
suuuperfeest kunnen houden.
Tot volgend jaar!
Sinterklaas
In januari worden de plannen voor
windturbines, met input van de Dorpsraad, voorgelegd aan de gemeenteraad.
Mathijs Petri, Roeland Vos,
Karin Krabbendam (namens de
tuinparken).

De Dorpsraad is in gesprek met de
gemeente over de plannen voor windturbines rondom ons dorp.
De Dorpsraad stelt zich daarbij op het
standpunt dat we niet per se tegen
windmolens in de omgeving zijn, maar
dat de natuur, leefomgeving en gezondheid van de omwonenden niet achteruit
mag gaan. Omdat dit nog best moeilijk
wordt op dit kleine stukje grond, wil de
Dorpsraad dat de gemeente eerst gaat
uitzoeken of het wel verantwoord is, en
of er geen betere alternatieven zijn.

Net als vorige jaren wil ook de bezorger
van onze en uw dorpskrant de lezers
fijne feestdagen toewensen.
Ze doet dit met bovenstaand kaartje.

De Dorpsraad Driemond wenst u fijne feestdagen

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 22 januari.
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

Nieuws uit het dorp
In memoriam Hans Stoel
ste levensdoel van
Hans.
In combinatie met
het runnen van
zijn kantoor en het
huishouden met 2
jonge kinderen en 2
honden, waren het
veel ballen om in de
lucht te houden.

Op 26 november
2021 is onze dorpsgenoot Hans Stoel
heengegaan op
de leeftijd van 63
jaar. Velen zullen
hem kennen als ‘de
advocaat’ die, eerst
vanuit zijn kantoor
in Weesp en later
vanaf de keukentafel in Driemond,
vele dorpsgenoten
juridische bijstand
verleende, vaak
‘om niet’.
In 1997 kwam
Hans met zijn
vrouw Blanche,
vanuit Amsterdam, in een gloednieuw
huis aan de Burgemeester Kasteleinstraat wonen en twee jaar later
werd hun zoon Max geboren. Dochter
Amy zag in 2002 het levenslicht.
Hans was bij vrienden en buren
geliefd; om zijn altijd positieve karakter en ook zeker om zijn gastvrijheid
en kookkunsten! Een bon vivant en
Francofiel; dat resulteerde in uitstekende gerechten en een hechte eetclub, waarin Hans soms net iets vaker
mocht/moest koken dan de anderen.
In 2009 moesten Hans en zijn kinderen veel te vroeg afscheid nemen van
hun vrouw en moeder Blanche. Vanaf
dat moment werd het goed grootbrengen van zijn kinderen, het belangrijk-

In 2016 sloeg het
noodlot opnieuw toe;
bij Hans werd kanker
geconstateerd en
een ingrijpende operatie volgde. Enige
tijd later startten
de behandelingen;
13 bestralingen en
een recordaantal van 69 chemokuren
later, leek iedereen – inclusief de
artsen van het AMC – Hans als een
medisch wonder te beschouwen.
De artsen gunden hem zelfs een, zoals
Hans het zelf omschreef, ‘chemo-vakantie’, maar helaas kwam die vroegtijdig ten einde toen zijn laatste scan
niet positief bleek. Die 70e behandeling is nooit meer gestart…na een
week in het ziekenhuis moesten zijn
zoon Max en dochter Amy afscheid
nemen van hun geliefde vader en gaat
Driemond een bijzondere dorpsgenoot missen.
Hans’ motto:
“Nous devons gérer cela”

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

BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND
Voorzitter: vacature; Penningmeester: Rob Muijs; Secretaris: vacature; Bestuurslid doelgroepen:
Gladys Vos-Orman; Ubald Seveke; 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
DECEMBER
23, 30
(ovb)

Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo
25 & 26 Kerstdagen

JANUARI

Overleden Toos van Zuijlen – van der Meer
Op 18 november jl. is Toos van
Zuijlen overleden, een van die
mensen in Driemond die voor
heel veel mensen belangrijk was.
Het is een groot gemis dat ze er
niet meer is.
Toos was geboren in Nederhorst
den Berg op 12 december 1946 maar
woonde al langer dan 50 jaar in Driemond, samen met haar man Johan,
boerenzoon uit het Gein, die 7 jaar
geleden overleed.
Toos was meer dan 40 jaar actief
voor speeltuinvereniging Disneyland.
Ze was op woensdagmiddag de
“oppas”” maar regelde ook de verhuur
van het gebouw en de contributie.
Groot en klein kende haar.

Ze was een enthousiast deelneemster van breiclub “Steekje Los”, kwam
op donderdagochtend in de MatchZo
ontbijten, en deed ook mee met jeu de
boules op woensdagochtend. Ze had
een hechte band met haar buren die
ook al lang in het dorp wonen.
Toos hield van gezelligheid. Toen
alles stil kwam te liggen door de Coronamaatregelen vond ze dat een hard
gelag.
Toos was lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Wij wensen haar familie, vrienden en
kennissen veel sterkte met dit verlies.
Namens de Dorpsraad
Leny Schuitemaker
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Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant januari

10, 17,
24, 31

Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo
Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis
Verspreiding dorpskrant
januari

06
(ovb)
06, 13,
20, 27
(ovb)
07

22

FEBRUARI
01
03
(ovb)
19

Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant februari
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Verspreiding dorpskrant
februari

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

Leentjebuur
Varia aan het eind van het jaar
In mijn vorige stukje beweerde ik dat ik mee had gelopen in de klimaatmars. Dat was
ook de bedoeling maar uiteindelijk vond ik de Coronadreiging van 40.000 mensen te
groot en heb ik niet meegelopen. Je kon virtueel meedoen door een foto te sturen en
dat heb ik gedaan. Nou viel dat nog helemaal niet mee want dan moet je de tekst in
spiegelschrift schrijven. Wat er verder met die foto is gebeurd nadat ik hem opgestuurd had? Dat weet ik niet. Maar als u ergens een foto tegenkomt van een bijna
70jarige met verwilderde blik en met een papiertje in haar hand waar op “voor een
leefbaar klimaat” staat, dan weet u hoe dat komt.
Weet u dat, toen ik naar Driemond verhuisde, mensen voorspelden dat het wel heel
saai zou worden? Nou niets is minder waar. Er gebeurt van alles. Driemond gaat
komend jaar samen met Weesp, de gemeente Amsterdam dreigt windturbines in onze
omgeving te zetten (net als misschien Diemen en Wijdemeren), overal in het dorp is
en was de straat opgebroken, de brug wordt gerenoveerd en we krijgen een tijdje een
noodbrug. En dan heb ik het nog niet eens over het groot onderhoud dat er nog aan
komt.
Wel saai is dat met Bleijenberg alle winkels verdwenen zijn. Lastig ook. En het is
schandalig dat we al bijna twee jaar tegen de lege winkel met puin aankijken. Als je
nog even wacht stort het pand vanzelf in. Wat zou je daartegen kunnen doen? Ik zou
het niet weten. Waar kun je over zoiets een klacht indienen? Kraken is ook geen oplossing: als je naar binnen kijkt en naar het dak zie je dat dat geen optie is, dan moet je
wel erg wanhopig zijn. Hopelijk komt er een oplossing in het nieuwe jaar.
Heeft u plannen voor de feestdagen? Of laat u zich nog een keer tegenhouden door het
Coronavirus? Misschien moet dat wel weer. Alles went maar die beperkingen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan wennen nooit, lijkt het wel. En de ergernis
aan mensen die zich niet aan de regels houden wordt ook groter. Iedereen heeft een
hekel aan het dragen van een mondkapje maar daarom dragen we het nog wel. Nou
ja, u begrijpt wat ik bedoel: zonder rijbewijs mag je ook niet in een auto rijden.
Wat ik ga doen met de kerstdagen? Ik weet het nog niet. Sinds jaar en dag eten we
in ieder geval één van de kerstdagen kapucijners met spek, ‘n Captains dinner. Deze
traditie is ontstaan in de tijd toen we weinig geld hadden omdat we studeerden en
veel alleenstaande vrienden die kwamen eten. Vroeger thuis aten we altijd kapucijners op maandag, wasdag. En toen ik op kamers ging wonen kwam mijn vader elke
winter een paar kilo gedroogde peulvruchten brengen, zodat ik in ieder geval te eten
zou hebben. Kapucijners uit blik smaken toch niet zo lekker als erwten die je een nacht
in de week hebt gezet en zelf kookt. ’s Morgens even de kook eroverheen en dan in de
“hooikist” een soort kussentas (vroeger zette ik de pan in bed of in een slaapzak) en
klaar zijn de peulvruchten als je gaat eten. Goedkoop, gezond en zo gebruik je niet te
veel gas. Maar u heeft vast uw eigen tradities met gourmetten of zo.
Ik wens u gezellige dagen, met uw geliefden in de buurt, life of via de telefoon/computer. En ik wens u een goed uiteinde (er is een vuurwerkverbod!) en een fantastisch
2022.

DORPSHUIS DRIEMOND
Het Dorpshuis biedt 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
Gratis boeken lenen in de bibliotheek
in de MatchZo.
Nu alle delen van Harry Potter (ook
leuk voor grote mensen) en Hendrik
Groen.

Uw Leentjebuur

Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer
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Veel romantische, spannende, literaire
en gewoon mooie boeken.

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

15 Jaar Historische Kring Driemond
“Ze gaan het Muiderslot slopen! Mooi,
opgeruimd, die oude troep!” Dit kon
je in het begin van de 19e eeuw horen.
Met 1 stem meer in het Parlement
werd voorkomen dat de Ridderzaal
hetzelfde lot zou zijn
beschoren. Koning
Willem I kreeg er lucht
van, blokkeerde het
besluit en maakte geld
vrij om het kasteel te
Muiden te restaureren.
Het was de tijd dat de
steden zich ontdeden
van hun stadswallen om
uitbreiding mogelijk
te maken. Maar tevens
werd de roep sterker
om het historisch
erfgoed te bewaren.
Het was de tijd van
de Romantiek; men
keek terug naar het roemrijk verleden.
Met name de Gouden Eeuw met zijn
helden en kunstenaars kwam in de
belangstelling. Er kwamen historische
genootschappen op: burgers die zich in
de geschiedenis van hun plaats of streek
gingen verdiepen. Pas in de vorige eeuw
zie je dergelijke verenigingen in bijna
iedere plaats ontstaan.
Driemond was laat aan de beurt. In
november 2006 nam de toenmalige
voorzitter van de Dorpsraad, Tom
Witkamp, het initiatief. In een
bericht in de Dorpskrant riep hij
mensen die belangstelling hadden
voor de geschiedenis van Driemond/
Weesperkarspel op, om die
geschiedenis te gaan onderzoeken.
Een aantal mensen gaf gehoor aan de
oproep en kregen van Tom Witkamp
te horen dat het de bedoeling was de
geschiedenis vast te leggen in foto’s,
documenten en voorwerpen en dat
te documenteren, maar dat ook het
gezellig samenzijn een doel was van

wat de Historische Kring Driemond
ging heten. Een aantal geboren
Geinbruggers maakten deel uit van
die eerste groep, waaronder slager
Mourits Dalmulder, die jarenlang oude

Driemond en kreeg een officieel bestuur
met Tom Witkamp als secretaris,
Leny Schuitemaker als voorzitter en
Jan Buurman als penningmeester
(na zijn overlijden opgevolgd door
Beppie Lucassen). Inmiddels
betaalden de ruim honderd
leden contributie en werd
er een mooie website en
een beeldbank opgezet
historischekringdriemond.
nl. Maandelijks kwam er
een historisch stukje in de
Dorpskrant en jarenlang stond
er een foto in het weekblad de
Echo. Ook maakten we een
tweede fotoboek.
Eerst kwamen we samen in het
voormalige dorpshuis in de
Burg. Bletzstraat, vervolgens
verhuisden we naar het
ouderlijk huis van de familie Niesing
aan de Lange Stammerdijk, toen weer
terug naar de Burg. Bletzstraat om
tenslotte te eindigen in de Matchzo.

foto’s verzamelde. Maar ook Douwe
Cornelisz, die al tijden de geschiedenis
van dorp en omgeving bijhield. Maar
ook nieuwelingen in het dorp deden
mee. Er waren in die eerste bijeenkomst
zo’n 15 mensen, waarvan zeker de helft Helaas ziet het er naar uit dat de
Kring komend jaar wordt opgeheven.
er nu niet meer is.
Het bestuur heeft haar termijnen
uitgediend en ondanks herhaaldelijk
De eerste groene boekjes uit de reeks
vragen, hebben zich geen nieuwe
“Schetsen uit de geschiedenis van
bestuursleden gemeld.
Driemond en haar omgeving” werden
voornamelijk door onze (ere-) leden
We kijken terug op vijftien boeiende,
Cor en Alice Draijer samengesteld. De
leuke en productieve jaren en zijn blij
latere deeltjes werden door groepjes
dat “de geschiedenis van Driemond” is
in wisselende samenstelling gemaakt.
vastgelegd.
Er kwam een fotoboek, dat een groot
succes was, waardoor de groene boekjes
Namens de Historische Kring
mede gefinancierd konden worden.
Driemond
Rond het verschijnen van een boekje
kwamen er open dagen, waarop het
Tjark Keijzer
onderwerp van het boekje middels
foto’s en ander beeldmateriaal werd
Voor meer historische stukjes kijk op
geïllustreerd. We hielden een enkele
historische wandeling en ook lezingen. historischekringdriemond.nl
In 2013 werd de kring officieel
Vereniging Historische Kring
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Nieuws uit het dorp

Geslaagde opening Vlinderbos Driemond
Stromende regen, 4 ⁰C en het weer
bericht voorspelde natte sneeuw. Toch
kwamen er op zaterdag 27 november
meer dan 20 kinderen en hun ouders
bomen planten op het veldje achter de
MatchZo. Je kon er het beste komen via
het Maanhof over een pas aangelegd
zandpad.
Zoals beloofd waar er genoeg scheppen
en schoppen, ook in een kindermaat.
Elk kind of groepje kinderen kreeg een
kaartje met daarop aangeven waar ze

welke bomen konden gaan planten: er
waren o.a. meidoorns, veldesdoorns,
boswilgen, fladderieps en zomereiken,
allemaal inheemse bomen in klein
formaat zodat ze ook voor kinderen te
hanteren waren. De hulp van ouders
was wel onontbeerlijk. Er werd volop
gegraven en geplant wat nog helemaal
niet meeviel. Hier en daar jammerde
een kleintje over koude en vooral vieze
handen maar over het algemeen was de
stemming opgewekt. Hier werd gewerkt
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aan een echt bos. Hoe geweldig is dat
niet!
De initiatiefnemers kunnen tevreden
zijn. Het zijn alle drie bewoners van het
Maanhof: Ard Jonker, Henk Jan van
Scha en Arjen Aarnoudse. Zij maakten met een landschapsarchitect een
ontwerp voor het bos waar straks heel
Driemond van kan genieten.
Kijk op de website:
www.maanhof.nl/vlinderbos

Nieuws uit het dorp
Nieuws van de Jan Woudsmaschool
Beste inwoners van Driemond en
omgeving,

Ondanks de kou en nattigheid was
de opening van het Vlinderbos een
ronduit feestelijk gebeuren.

Middels dit bericht wil ik mij graag
aan u voorstellen. Mijn naam is Jasper
Jansen en ik ben per 1 november
2021 de interim-directeur van de Jan
Woudsmaschool. Ik ga de Jan Woudsmaschool in eerste instantie tot het
eind van het huidige schooljaar leiden.
Aan het einde van het schooljaar wordt
de balans opgemaakt, waarna de mogelijkheid bestaat dat ik ook na schooljaar
2021-2022 de directeur ben op de Jan
Woudsmaschool.
Hiervoor ben ik 8 jaar werkzaam
geweest op BS Noorderbreedte in
Diemen, eerst als leerkracht en later als
adjunct-directeur.
Het zal niet meevallen om een
geroutineerd directeur als Monique
Gentenaar te vervangen. Monique was
ruim 20 jaar het gezicht van de Jan
Woudsmaschool en dat is natuurlijk
voor iedereen even wennen. Gelukkig
hebben Monique en ik regelmatig contact, zij blijft namelijk verbonden aan
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Florente basisscholen.
Ik hoop u, ondanks alle Corona perikelen, gauw te mogen ontmoeten. Ik
ben er zelf een voorstander van als u
even komt binnenlopen, helaas is dat
nu even niet mogelijk. Op naar betere
tijden!
Tot ziens!
Jasper Jansen

Nieuws uit het dorp
Workshop windmolens 8 november jl.
Amsterdam wil graag weten wat wij
vinden van het plaatsen van windturbines in onze omgeving. Helaas had de
gemeente verzuimd om ons uit te nodigen voor de workshop op 8 november.
Vandaar dat er in totaal i.p.v. 70 deelnemers (in twee bijeenkomsten) maar een
stuk of 15 mensen waren, die ook nog
eens niet allemaal uit Driemond of van
de volkstuinen kwamen.
De gemeente had twee ambtenaren,
2 externe adviseurs en nog een paar
studenten (o.a. van de Rietveldacademie) gestuurd. De meeste van deze
mensen waren verbaasd dat ze niet met
het openbaar vervoer naar Driemond
konden komen.
Ieder kreeg een werkboek met een
aantal plattegronden van Driemond en
omgeving en een envelop met stickertjes. De opdrachten waren niet eenvou-

Afval
Ergert u zich ook aan troep op de stoep,
vooral op donderdag als het grofvuil
opgehaald wordt? Als u zelf grofvuil
heeft zorg er dan voor dat u dat niet te
vroeg buiten zet: het mag op woensdagavond van af 20.00 uur. Bouwafval en
bijvoorbeeld autobanden moet u zelf

dig: je moest bijvoorbeeld fotostickers
plakken van wat je de sterke punten
van je omgeving vond, op de volgende
blz. dan hoe je dacht of wilde hoe dat
in 2035 zou zijn, maar dan waren je
natuurstickertjes al op en moest je een
nieuwe envelop halen. En natuurlijk
kon je verder aangeven waar je vond dat
er windmolens konden komen.
Er werd flink gediscussieerd met de
ambtenaar en adviseurs. We kregen uitgelegd dat alle landen afstandsnormen
hanteren tot bewoning van 4 tot 10 x
de hoogte, maar dat Nederland uit gaat
van de geluidssterkte overdag 47 decibel en ’s nachts 41 decibel.
Al met al was het een vreemde, rommelige bijeenkomst die de noemer
workshop niet echt verdiende.
Leny Schuitemaker

wegbrengen. Dat kunt u ook met het
andere grofvuil en chemisch afval doen.
Dat is gratis: u moet alleen uw legitimatie laten zien of een bewijs dat u in
Amsterdam woont.
Het dichtstbijzijnde afvalpunt is Meerkerkdreef 31 en u kunt er de hele week
behalve zondag terecht van 8.00 uur tot
17.00 uur.

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
Nieuws van de seniorensoos
Wat een pech! Weer gooit de corona
roet in het eten. Ons heerlijke Kerstdiner kon helaas niet doorgaan door de
sluiting van het restaurant om 17.00
uur. Maar gezondheid gaat voor en
wij hopen dan met u op pad te gaan
zodra alles weer “normaal“ open is. Wij
verzetten de busreis met diner naar
de maand april/Mei 2022. U kunt uw
betaling laten staan voor deze dag uit,
maar als u het teruggestort wilt hebben
kan dat natuurlijk ook. Laat u het
bedrag staan dan blijft u op de lijst en
hoeft u verder niets te doen totdat we
weer op pad mogen. Natuurlijk zoeken
wij weer naar een mooie trip. De soos
kon gelukkig tot nu toe gewoon openblijven met alle corona maatregelen
die verplicht waren en waar wij ons ook
strikt aan houden.

‘Het is leuk en wat ik
doe, doet ertoe’
De 28-jarige Joris Brehm is in het
dagelijks leven actuarieel consultant
bij een klein consultancybureau. Hij
adviseert verzekeraars en pensioenfondsen over financiële risico’s en
houdt zich bezig met data-analyse.
Met zijn vriend Tim woont hij sinds
anderhalf jaar in Driemond en sinds
een paar maanden is hij óók lid van de
vrijwillige brandweer.
Joris, hoe ben je bij de brandweer
terechtgekomen?
“We zijn vanuit Hoorn naar Driemond
verhuisd om dichter bij het werk te zijn
en om niet steeds in de file te staan.
We hebben bijna twee jaar lang verbouwd en in die periode zagen we een
aantal keer dat er een uitruk was van de
brandweer. Dan zagen we ze allemaal
richting de kazerne sprinten. In de
eerste twee maanden van de verbou-

Wij zijn bij sommige senioren in het
dorp langs gegaan met een Kerstbrood
en een pakje roomboter gesponsord
door AH Muiden. Wij mochten er 50
verdelen, dankzij Melissa Schuurman.
Melissa bedankt voor je inzet, onze
senioren waardeerden dit zeker.
Ik wil bij deze iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, berichtjes, bloemen en fruit ,die ik heb gekregen. Zo
lief, nogmaals bedankt!

Wij ontvingen het droevige bericht dat
onze Toos is overleden, verwacht maar
toch onverwacht. Wij wensen haar kinderen en familie veel kracht toe om dit
grote verlies te verwerken.
wing, heb ik hier meer contact gehad
met de buurt dan de vijf jaar dat we in
Hoorn woonden. Dat is heel kenmerkend voor Driemond. Het hoort bij
Amsterdam maar het heeft echt een
gezellig dorpsgevoel. We zijn dan ook
door meerdere buurmannen gevraagd
‘Hé, als het huis straks af is en je zoekt
nog een leuke hobby, kom dan een keer
kijken bij de brandweer.”Afgelopen
zomer ben ik naar een informatieavond
geweest en zo ben ik erin gerold.’

‘Ik had best een stereotiep beeld over
de brandweer.’
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Namens bestuur en soosbezoekers
wensen wij u allen:
fijne kerstdagen en een heel goed,
gelukkig maar vooral gezond 2022 toe
Wij zien u graag gezond en wel terug op
woensdag 12 januari!
Annie van Alphen
En, hoe bevalt het?
‘Om eerlijk te zijn twijfelde ik of de
brandweerwereld iets voor mij was, al
die macho’s. Af en toe hoorde ik iets in
het nieuws over de brandweer en ik had
best een stereotiep beeld. Maar toen ik
ben gaan kijken bleek de groep in Driemond heel erg leuk. Een gezellige en
open sfeer en dat had ik niet verwacht.’
Wat vind je leuk aan vrijwilliger
zijn?
‘In mijn dagelijkse werk houd ik mij
bezig met abstracte en complexe zaken,
die vaak niet tot de verbeelding spreken. Het werk als (aspirant) vrijwilliger
is het tegenovergestelde, concreet, tastbaar en nuttig bovendien. Sinds drie
maanden volg ik de opleiding en ik leer
vaardigheden waar ik echt iets aan heb.
We hebben net het examen levensreddend handelen afgelegd en ik heb het
gevoel dat ik nu écht iets kan.
Het is leuk en wat ik doe, doet ertoe.
Dat is wat mij hier echt in aantrekt.’

Driemond in vogelvlucht

De merel
Tijdens het Eurovisiesongfestival van
afgelopen jaar kon je stemmen op je
favoriete zangvogel. Helaas waren er
maar vier deelnemers en de merel zat
daar niet bij. Geheel onterecht en ik
heb met veel tegenzin op de zanglijster
gestemd. Die zingt ook prachtig, maar
niets is zo heerlijk als in het voorjaar
's ochtend wakker worden onder het
genot van het lieflijke gezang van een
zwarte vogel met gele oogranden en
gele snavel. Zijn zang is melodieus (dat
kan niet gezegd worden van de zanglijster) en ik zou er echt uren naar kunnen
luisteren. Dat doe ik dan ook, zij het
niet steeds in één sessie.

net een vrouwtje heeft, of wanneer een
ander merelstel te dichtbij komt. Wel
weet ik dat de merel heel zachtjes kan
zingen wanneer hij een vrouwtje op het
nest heeft zitten. Alsof hij haar fluisterend lieve woordjes toebedeelt.

Ook al is de zang een mooie melodie,
dat betekent nog niet dat het nooit
oorverdovend is. De merel zingt soms
gewoon kei- en keihard. Ik weet niet
of de merel dat doet als hij nog geen
vrouwtje heeft, of wanneer hij juist wel

Het merelvrouwtje vind ik een van de
dapperste tuinvogels die ik ken. In mijn
allereerste tuin in Amsterdam landde
er vlak voor mijn neus een merel op
de tuintafel. We keken elkaar lange
tijd aan, ze vloog weer weg en even
later kwam ze met een paar jonge
merels aanzetten waarmee ze
door de hele tuin scharrelde. Ik
realiseerde me dat de merel mij
had getest: was ik wel of niet een
gevaar voor haar en haar kroost?
Dat had ze kunnen bekopen met
haar leven. Door de jaren heen heb
ik wel vaker gemerkt dat moeder
merel de omgeving eerst test, voordat ze haar jongen erbij haalt.

De merel heeft met zijn verschijning
menig artiest geïnspireerd, van The
Beatles met 'Blackbird' tot Claudia de
Breij's 'Tot de merel zingt'. Mijn persoonlijke favoriet is 'Ariel Tal’, waarin
Kate Bush een (helaas kort) duet doet.
Zij heeft het wat mij betreft goed begrepen: niet óver de merel zingen, maar
mét.

laat wegjagen. Hele marathons worden
er gelopen, wat tegelijkertijd komisch
en vermoeiend is om naar te kijken.
Als ik de twee merels, man en vrouw, in
de tuin bezig zie, dan zie ik twee harde
werkers. Met hun snavels hakken ze in
de grond dat het een lieve lust is. Dat
gaat maar door en door, op zoek naar
wormen. Ze luisteren met een schuine
kop naar ondergrondse geluiden die
alleen zij kunnen horen en als er iets
klinkt, dan begint het hakken. De stukken aarde vliegen in het rond, totdat er
opeens een worm uit de grond wordt
getrokken en deze heen en weer gerold
wordt over de aarde om de wormen,
ja, wat eigenlijk, suf te maken, mals
te maken, op te warmen? Met verbazing kijk ik altijd naar de hoeveelheid
wormen die ze weten te vinden. Je kunt
zien wanneer ze jongen hebben, want
dan heeft vooral de man-merel zijn bek
vol wormpjes. Als je echte mazzel hebt,
dan probeert hij op dat moment ook
even een riedeltje te zingen.

En of dat allemaal niet al leuk genoeg
is - het mooie zingen, die dapperheid,
het elkaar achtervolgen en het fanatieke
hakwerk - dan is er ook nog het gezellige ge'pup' in het najaar. Wanneer de
bessen rijp zijn, dan hoor je uit de struiken regelmatig een 'pup' komen. Merels
doen zich tegoed aan de vruchten en
Ze heeft een pittig karakter. Ze kan houden met elkaar contact door dit
andere merels behoorlijk achterna geluidje te maken. Het is misschien niet
zitten als die haar territorium
songfestivalwaardig, maar het geeft mij
binnentreden. Dit leidt soms tot
een zeer tevreden gevoel.
langdurige achtervolgingen wanneer de andere merel, ook met een
pittig karakter, zich niet zomaar
Carla Custers
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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.

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 waren er weer
cursussen Reanimatie/AED.
Samen met de Dorpsraad konden we
deze cursus voor de bewoners van
Driemond met 50% korting aanbieden.

Een EHBO cursus bereidt u op veel
meer ongevallen voor dan een cursus
BHV (bedrijfshulpverlening).

10 Bewoners van Driemond hebben
gebruik gemaakt van deze aanbieding
en zijn met vlag en wimpel geslaagd.
Begin 2022 zijn er weer diverse Eerste
Hulp cursussen.

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 onderlinge 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 al vijftig jaar
mijn eigen huis aan het Zonnehof.

Alie Jonker-Verbrugge
Hoe lang woon je in Driemond?
Alie Jonker-Verbrugge woont al vanaf
haar geboorte in Weesperkarspel, de
gemeente waar Driemond vroeger als
buurtschap Geinbrug onderdeel van
was. Ze is in april 1951 geboren in een
molen zonder wieken aan de Abcouderstraatweg, 70 jaar geleden dus. Ze
was de op een na jongste in een gezin
van negen kinderen. Een van hen is
jong gestorven. Vijf broers: Mijndert,
Barend, Gerrit, IJbert en Herman, en
de zussen Annie en Greetje. Vader Verbrugge werkte bij de waterleiding.

Jonker die ze in een cafeetje in Weesp
ontmoet had. Afgesproken werd dat
Alie het gezin zou runnen tijdens
moeders afwezigheid. Er was ook nog
een oom in huis dus het was een hele
klus. Alie trouwde met Bertus zodat
ze samen in het ouderlijk huis konden
wonen. Toen moeder terugkwam zat
het jonge stel zonder huis, terwijl Alie
inmiddels zwanger was. Ze woonden
korte tijd bij haar schoonouders in.
Bertus werkte net als vader Verbrugge
bij de Waterleiding. Onverwacht kwam
de maatschappelijk werkster van de
Waterleiding melden dat ze een eigen

Wie is belangrijk voor jou en voor
wie ben jij belangrijk?
Natuurlijk zijn Bertus en de kinderen
en kleinkinderen het belangrijkste.
Familie is belangrijk voor Alie: ze is
mantelzorger voor de broers Gerrit,
die pas zijn vrouw verloren heeft, en
Barend, die in Weesp woont. Voor zus
Annie is ze geen mantelzorger maar ze
gaat er wel heel regelmatig op de koffie
en brengt haar als het zo uitkomt naar
het AMC.

Alie noemt zich een echt dorpsmens.
Als ze ergens kan helpen doet ze het,
zo is ze opgevoed. Zo zit ze ook in het
Toen ze 1 jaar oud was verhuisde het
bestuur van de Soos, wat o.a. inhoudt
gezin naar het Zandpad B313, dat werd
dat er op woensdagmiddag stoelen en
later Zandpad 7. Ze ging naar het kleutafels klaargezet moeten worden. Ze
terschooltje bij het kanaal en naar de
Alie haar grootste wens
is altijd actief geweest, ook bij sport
School met de Bijbel in de Bletzstraat.
is om nog een keer naar
en spel activiteiten zoals vroeger
(later kantoor Goede Woning, nu de
het verenigingentoernooi. Ze heeft
praktijkruimte van Pia Schuuring)
Australië te gaan
veel gesport maar nu niet meer door
Alie ging daarna naar de VGLO-school
gezondheidsproblemen. Ze was zwemin Weesp. Haar eerste baan was bij
moeder, bibliotheekmoeder en jarenBakker Smit aan het Zandpad. Ze
lang overblijf-oma op school. Ze is lid
huis konden krijgen. Alie barstte in
werkte in de huishouding en in de
tranen uit en ging gauw op de fiets naar van de Historische kring en stuurt elk
winkel. Als vijftienjarige vind je het
jaar het nieuwe boekje van de historiniet zo erg om als je boven in huis bezig Bertus om het te vertellen. Ze waren
sche kring naar Australië. Haar grootste
de eerste bewoners van een huis op
bent, gauw de trap af te komen als er
wens is om nog een keer naar Australië
het Zonnehof waar ze nu nog steeds
een klant in de winkel staat maar het
te gaan.
was soms best zwaar. Na vier jaar ging wonen. Het zal duidelijk zijn dat ze
ze op het atelier van Hamstra in Weesp hun geluk niet op konden. Broer Gerrit
woonde eerst in Betondorp en had met
werken.
Wat is je favoriete plek in
zijn Beppie een stukje verderop een
Driemond?
huis gekregen.
Toen Alie 13 was emigreerde haar
oudste broer naar Australië. Dat was
Haar favoriete plek is al vijftig jaar haar
Alie en Bertus kregen twee zoons:
vooral voor moeder Verbrugge moeieigen huis aan het Zonnehof met uitAndré in 1973 en Boudewijn in 1977.
lijk. De kinderen besloten dat moeder
zicht op de tuintjes en de Stammerdijk.
Inmiddels zijn er 4 kleinkinderen: 3
het verdiende om een half jaar naar
jongens en 1 meisje.
Australië te gaan. Alie was toen 21 en
had inmiddels verkering met Bertus
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