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Grote ongerustheid over plannen
gemeente
Bij veel Driemonders leeft grote
ongerustheid over de voornemens van de gemeente om in de
directe omgeving van ons dorp
mega-windturbines te plaatsen.
In de communicatie van de
overheid wordt keer op keer
benadrukt dat de democratische legitimiteit van de te nemen
beslissingen is gewaarborgd
en dat iedereen kan meepraten.
Maar in de praktijk valt daarop
veel af te dingen.
De in de Regionale Energie Strategie
(RES) voor Noord-Holland vastgelegde
afspraken verplichten tot de plaatsing
van een structureel percentage windmolens op land. Deze afspraken lijken
voor Groenlinks wethouder Marieke
van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) vrijwel in
beton gegoten. Maar de zoektocht naar
geschikte locaties blijkt in de praktijk aanzienlijk weerbarstiger dan op
papier. Zo bestaan er grote twijfels over
een rapportage over het draagvlak bij
bewoners en heeft de gemeente inmiddels bakzeil moeten halen voor de felle
protesten in IJburg en Weesp.
Dat zou je goed nieuws kunnen
noemen, maar het betekent voor
Driemonders dat plaatsing bij ons in
de buurt steeds onvermijdelijker lijkt
te worden. Voor veel inwoners is dit
een regelrechte nachtmerrie. Het is
glashelder dat er geen draagvlak is voor
plaatsing zo dichtbij onze groene leefomgeving.
Juist met het oog op de landelijke
ligging is de positie van Driemond als
natuurlijke verbinder erkend in de
kernwaarden die de leidraad zijn voor
de invlechting bij Weesp. Dat hierin
geen plaats is voor gigantische industriële windmolens met een hoogte van

Op dit overzicht van de gemeente is duidelijk te zien
hoe dicht bij Driemond de Voorkeursgebieden liggen.
De Gaasperplas het Gaasperpark zijn gemarkeerd
als Extra Reservegebied (op internet in kleur).

160 meter (op krap enkele honderden
meters afstand van de eerste woonhuizen) zou voor ook de gemeente Amsterdam eigenlijk al vanzelfsprekend
moeten zijn.
Het beleid rond de windmolens wordt
gekenmerkt door een opvallend gebrek
aan inlevingsvermogen voor de direct
betrokken bewoners. In de landelijke
politiek woedt momenteel de discussie
over het dichttimmeren van regeerak-

koorden en meer openheid en medezeggenschap voor burgers. Het zou de
gemeente Amsterdam sieren als ook zij
deze gedachte wat concreter zou omarmen. Tot nu toe ervaren teveel mensen
de windmolens voornamelijk als een
dreiging, die leidt tot angst, woede en
machteloosheid.Het draagvlak voor –
en het vertrouwen in – de ongetwijfeld
noodzakelijke energietransitie brokkelt
hierdoor eerder af dan dat het de burger
betrekt en meeneemt.

Nieuws van het bestuur

DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant is een uitgave van de
Stichting Dorpsraad Driemond.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar en wordt
huis aan huis verspreid in Driemond
in een oplage van 750 stuks.
De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk voor
de 1e van de maand ingeleverd te zijn bij de
redactie van de Dorpskrant:
dorpsraad@driemond.info
Kopij tekst en afbeeldingen apart sturen (dus
de foto NIET in een Word-document
plaatsen). De tekst aanleveren als platte tekst.
Foto’s aanleveren met een minimale resolutie
van 200 dpi (pixels per inch).
De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 22 mei.
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,
geen spoed, wel politie, tel 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Brandweer: Post Driemond (kazerne
Maxima) Spoed 112.
Gemeente Amsterdam
De gemeente is via één algemeen
nummer op werkdagen van 08.00-18.00 uur
te bereiken. tel: 14 020
Bij noodgevallen en overlast kunt u
24 uur per dag bellen
Als 14 020 niet werkt kunt u bellen met
020 624 1111

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

Met ingang van 1 april volgt Rob Muijs
Koos de Rooij op als penningmeester
van de Dorpsraad.
Rob is in maart 2019 samen met zijn
vrouw in Driemond komen wonen. Hij
is leraar bedrijfseconomie en boekhouden aan het Roc Top in Amsterdam en
is als belastingadviseur verbonden aan
een administratiekantoor. Daarnaast
heeft hij ruime ervaring als penningmeester binnen diverse organisaties.
Hij geeft aan zich sterk betrokken te
voelen bij het wel en wee van Driemond en heeft zich met zichtbaar
enthousiasme op zijn taak geworpen.
Koos was sinds 2018 penningmeester
en heeft de functie de afgelopen jaren
met toewijding en inzicht bekleed. Zijn
hele bijdrage aan de Dorpsraad was
immer positief, ideeënrijk en stimulerend en de samenwerking collegiaal
en vriendschappelijk. Koos had reeds
bij zijn aantreden aangegeven dat het
een tijdelijke invulling betrof en nu is

Rob Muijs

voor hem de tijd gekomen om volop
van zijn gezin met kleinkinderen te
gaan genieten.
Koos, namens heel Driemond, hartelijk
dank!
Ubald Seveke, voorzitter Dorpsraad

Hoe stemde Driemond ?
Op 17 maart j.l. konden we stemmen
voor de Tweede Kamer.
In Driemond zijn 1363 kiesgerechtigden opgeroepen. 71% daarvan heeft op
17 maart in het buurthuis zijn of haar
stem uitgebracht. Hieronder een overzicht van de uitgebrachte stemmen:
Lijst- Partij
nr		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aantal
stemmen

VVD
PVV
CDA
D66
GroenLinks
SP
PvdA
ChristenUnie
Partij vd Dieren
50Plus
SGP
DENK
Forum voor Democratie
BIJ1
JA21
Code Oranje
Volt
2

231
123
44
137
56
60
54
9
75
13
0
9
61
18
27
3
21

Lijst- Partij
nr		

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
33
36
37

NIDA
Piratenpartij
LP (Libertaire Partij)
Jong
Splinter
BBB
NLBeter
Lijst Henk Krol
Oprecht
Jezus Leeft
Trots op Nederland
U-Buntu Con. Front
Partij van de Eenheid
Vrij en Sociaal Ned
De Groenen
Partij vd Republiek

Aantal
stemmen

2
2
1
1
7
1
2
1
1
0
3
0
0
0
0
0

Nieuws uit het dorp

Agenda
APRIL
26

27

Oproep

Kantoor Dorpsraad gesloten. Het postagentschap is
wel open!
Alternatieve Koningsdag
meer info vind u binnenkort in uw brievenbus

Beste dorpsgenoten,

Veel mensen durven zich niet uit te
spreken, uit angst voor 'klimaatontkenner' te worden uitgemaakt. Dit is niet
Helaas, het gemeentebestuur wil het
terecht! De Partij voor de Dieren is bijvolledige gebied rond Driemond opofferen voor het opwekken van windener- voorbeeld ook tegen deze plannen, en
zal zal zich er zowel in de gemeente als
gie. Er komen hier dan op 350 meter
in de provincie tegen uitspreken.
afstand drie gigantische windturbines
De bewoners van IJburg zijn met
te staan, zo ontzettend groot dat ze
eigenlijk op 1500 meter afstand zouden succes tegen dergelijke plannen in actie
gekomen, en zijn ons aan het helpen
moeten staan.
om ook het verzet tegen deze nieuwe
Daarbij komen dan ook nog drie
megaturbines van de gemeente Diemen windturbines te organiseren. Maar we
in het Diemerbos. Als dit allemaal door- kunnen natuurlijk niet veel als het dorp
zelf stilzwijgend toestemt.
gaat, zal Driemond voor altijd onherkenbaar en misschien wel onleefbaar
Dus kom in actie!
worden.
• Teken de petitie op www.windalarm.
org/petitie;
Dit zijn geen lieve windmolentjes die
• Praat erover met elkaar en op social
stil staan te draaien. Dit soort turbines
media;
zijn zware industrie: ze zijn elk hoger
• Hang de poster van Windalarm voor
dan de Rembrandttoren, maken dag
je raam;
en nacht geluid en zouden niet vlakbij
woningen gebouwd moeten worden.
• Loop op 1 mei 2021 om 11.00 uur
Het mag ook helemaal niet, maar er
mee in de protestoptocht in het
wordt aan gewerkt om de provinciale
dorp, (start bij de ophaalbrug);
regels te wijzigen, zodat de turbines
• Als je iets wilt bijdragen, ook al weet
toch geplaatst kunnen worden.
je zelf niet wat je kan doen: stuur ons
De overgrote meerderheid in ons land
een mailtje op
staat achter de transitie naar duurzame
windalarmdriemond@gmail.com.
energie. Maar in elk gebied zouden
Iedere hulp is welkom!
de oplossingen moeten passen bij de
omstandigheden: windmolens op zee of
in onbevolkte gebieden; zonnepanelen Volg ons op Facebook:
Windalarm Driemond
op daken in de steden, en hydro-dammen in de bergen. Helaas wil het
Mathijs Petri
gemeentebestuur per se deze windturCoördinator bewonersinitiatief
bines in onze dichtbevolkte Randstad
06-41100786
plaatsen.

Regionale Energiestrategie

Energiestrategie (RES). Hierin wordt
beknopt uitgelegd dat de RES voor
iedereen gevolgen heeft, maar ook
Gezien de toenemende discussie over
dat voor 1 juli a.s. een aantal plannen
energiemaatregelen zoals de plaatsing
van windmolens in de directe omgeving moeten zijn vastgesteld. Zo kan iedereen zich informeren de impact van de
of het openen van een biomassacentrale in Diemen plaatsen wij hieronder RES.
https://www.eigenhuis.nl/energie/
een link naar een pagina van de Verklimaatplannen/wat-is-een-res#/
eniging Eigen Huis over de Regionale

Het kantoor van de Dorpsraad is gesloten op 26 april.
Het postagentschap blijft wel open.
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Mei
01
03, 10,
17, 31
(ovb)
06
(ovb)
13

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

22

Verspreiding Dorpskrant
mei
23 & 24 Pinksteren
29

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

Juni
01
03
(ovb)

Uiterste aanleverdatum
kopij Dorpskrant juni
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo

07, 14,
21 ,28
(ovb)

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

22

Verspreiding Dorpskrant
juni

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

Nieuws!

Leentjebuur

Kom op zeg.

Weet u hoeveel mensen in Driemond psychische problemen hebben? Mensen die
depressief zijn, ADHD of een burn-out hebben of langzaam veranderen door Alz
heimer? Of somber doordat ze hun baan verloren hebben of rouwen om het verlies
van een dierbare? Ik weet het ook niet maar het zijn er vast meer dan we denken.
Of dacht u dat in Driemond alleen maar vrolijke mensen wonen? Nee toch. Een
gebroken been is duidelijk, dan ben je ziek, maar bij een depressie zie je meestal niets
aan iemand. En vergis je niet: het kan je zo maar overkomen. Veel van die mensen
hebben professionele hulp nodig en het is fijn als ze dan op een mooie rustige plek
opgevangen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld op Langerlust. Langerlust was tot
enige tijd geleden een restaurant: de Colour Kitchen, waar mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt werkten. En zeg nou zelf, heeft u daar ooit last van gehad,
behalve misschien van harde muziek? Nee toch, we hebben er feesten gevierd, er is
getrouwd, gedanst, in de tuin geluierd en ook lekker gegeten. Het slaat dus nergens
op dat er nu geprotesteerd wordt tegen de opvang van psychiatrische patiënten en
ex-verslaafden. Gun die mensen een mooie plek. Als je op internet kijkt zie je dat de
gemeenteraad nog niet officieel besloten heeft om Langerlust voor de opvang aan
te wijzen dus de protesten zijn ook nog eens voorbarig. Als argument wordt aangevoerd dat kinderen langs Langerlust moeten fietsen. Nou ik zou me meer druk maken
om het drukke verkeer of de koeien bij de Hoge Dijk, of de honden die mensen vaak
los laten lopen. Kom op zeg.
Dat de gemeente ons niet goed op de hoogte houdt, niet mbt windmolens, groot
onderhoud, en nog zo een en ander dat is niets nieuws. Als je het boek “Wachten op de nachtegaal, het verhaal van de Bijlmermeer” (Amsterdam, 2006) van
Pierre Heijboer leest, weet je dat. De overheid gaat haar eigen gang. Er worden
inspraakrondes, enquêtes e.d. gehouden maar die dienen vnl om mensen rustig te
houden: het levert zelden veranderingen op. Ik kan u daar zo een aantal voorbeelden
van geven maar dat doe ik niet. Daar wordt een mens alleen maar verdrietig van.
Ik wil het daar helemaal niet over hebben: ik wil het hebben over slimme dingen die
ik wijze tachtigers in het dorp heb horen zeggen. Laatst sprak ik een dame uit het
dorp die wist dat het goed is als je elke dag noten eet. Dát vond ze een goed idee en
nu neemt ze elke dag een stuk chocolade met hele hazelnoten.
Bijna 20 jaar geleden kwam ik in Driemond wonen en maakte kennis met buurvrouw Ketelaar, toen in de tachtig. Ze vertelde dat ze jarig was geweest maar dat ze
zich niet lekker voelde en maar 2 gebakjes gegeten had. Toen ik verbaasd vroeg hoeveel taartjes ze normaal op haar verjaardag at antwoordde ze dat dat er altijd 3 of
4 waren. Nu moet u weten dat ze superslank was, mager zelfs. Ik had nooit bedacht
dat je ook meer dan één gebakje zou kunnen nemen, maar toen ik afgelopen maand
jarig was en er geen visite zou komen heb ik lekker 2 gebakjes genomen. Meer niet
want daar ben ik niet mager genoeg voor.
Iemand anders verzekerde me dat je je niet druk moet maken om dingen die je niet
kunt veranderen. Zo is het maar net. Als je er alles aan gedaan hebt om dingen wel
of niet voor elkaar te krijgen en het is niet gelukt dan is dat jammer, heel jammer
soms, maar geen reden om te blijven kniezen. Een keer stampvoeten, of twee keer,
en dan weer doorgaan met het gewone leven. Zeg nou zelf, zonde om je energie te
verspillen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen zei mijn moeder al (of was
dat mijn vader?)
Ik wens u een zonnig, optimistisch en vrolijk voorjaar.

DORPSHUIS DRIEMOND
Sinds 15 januari is het postagentschap 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.

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

Geheugen
De slager werpt met breed gebaar een
oude foto op de tafel. De vergadering
valt stil en men dromt om de prent.
“Dat is Gerrit!” roept er een. “Nee, z’n
broer, Dirk.” “Die zat toch in een andere
klas?” Onenigheid alom. In de eerste
bijeenkomsten van onze Historische
Kring, al weer bijna 15 jaar geleden, kon
Mourits Dalmulder op deze wijze de
vergadering onderbreken tot
wanhoop van de voorzitter,
Tom Witkamp en tot
vreugde van de aanwezige
Driemonders.

Nederduits Hervormde kerk, die tot
half 19e eeuw de staatskerk was, had zij
grote invloed op de geschiedschrijving
tot die tijd. De verovering van Den
Briel door de Geuzen was voor de
protestanten een hoogtepunt, terwijl
de katholieken vooral leerden dat de
Geuzen monniken vermoordden: de
martelaren van Gorkum.

Ja, geheugen is een raar ding!
Als je ouder wordt lijk je wel
vaker in gedachten terug te
gaan naar je jeugd. Het schijnt
dat je vroegste herinneringen
reiken tot je derde levensjaar.
Maar herinner je echt
gebeurtenissen van lang
geleden of zijn die je verteld?
Sommige herinneringen
horen tot de geschiedenis van
een gezin of familie en worden
telkens weer opgehaald.
Wellicht heb je foto’s uit
je jeugd gezien waardoor
je dingen weer naar boven
haalt. De herinneringen van
een groep, een volk, een land
zijn dikwijls vast gelegd in de
historie ervan. Toch is deze
zelden betrouwbaar.
Wie legt die geschiedenis
vast? Over wel deel van de bevolking
gaat het? Wie de macht heeft (of
had) bepaald de blik op het verleden.
Dictators zijn daar beruchte
voorbeelden van. De Vaderlandse
geschiedenis van mijn vrouw,
afkomstig uit een goed-katholiek nest,
bleek er toch wat anders uit te zien dan
die ik leerde op mijn Hervormde lagere
school. Doordat deze voortkwam uit

T E K E N I N G :

T J A R K

K E I J Z E R

Terug naar dat geheugen; Het is alles
behalve onveranderlijk. Laatst hoorde
ik een wetenschappelijke verklaring
voor de verandering van wat je je
herinnert. Als je iets oproept in je
geheugen, sla je het daarna weer op.
Maar door nieuwe kennis die je hebt;
andere vragen die je stelt, verandert
ook die opslag. Dat herhaald zich
5

telkens als je weer aan iets uit je
verleden denkt. Het is dus niet als een
boek dat je herleest en weer terug zet
in de kast; dat blijft onveranderlijk.
Daarom zal de herinnering aan een
bepaalde gebeurtenis bij geen twee
mensen exact dezelfde zijn en zal door
de tijd ook veranderen. Enige tijd
geleden sprak ik onafhankelijk van
elkaar twee brandweerlieden
die actief waren bij de
Bijlmerramp. De een sprak
over de grote paniek, en hoe
de hulpverleners zich geen
raad wisten, terwijl de ander
zich een goed georganiseerd
optreden herinnerde.
Als Historische Kring
maken wij vaak gebruik
van de herinneringen van
dorpsgenoten. Zoals u begrijpt
levert dat niet altijd een
zuiver beeld van het verleden
op. Daarom hechten we ook
veel waarde aan geschrevenen andere documenten of
foto’s, om de geschiedenis
van Driemond, het vroegere
Weesperkarspel vast te leggen.
We hopen dan ook dat u nog
eens goed kijkt of er bij u thuis
nog dergelijke dingen liggen.
Ze hoeven niet weggegeven
te worden. We kunnen ook
een kopie maken. Hoe meer
herinneringen van mensen we
hebben, hoe duidelijker beeld
we van vroeger krijgen. En daar willen
we als Historische Kring Driemond aan
bijdragen.
Tjark Keijzer
voor meer historische stukjes kijk op
historischekringdriemond.nl

Nieuws uit het dorp
Dinsdag 23 maart, 20 tulpenbossen van
Participatie team Amsterdam Zuidoost
en Bontekraai gekregen voor ouderen
in Driemond.

We hopen dat u allen fijne Paasdagen
hebt gehad. En dat de bezoekers van
onze ontbijtclub smakelijk genoten
hebben van het Paas-ontbijtpakket.
Dat we juist met deze dagen niet samen
kunnen komen, om ons Paasontbijt
gezamenlijk te kunnen nuttigen, was
toch een gemis.

Helaas kon ik met 20 bossen, niet álle
ouderen hiermee verblijden, tot mijn
spijt. Maar volgende keer zal ik de
ánderen verblijden.

Hopelijk heeft dit gebaar, het toch een
beetje goed gemaakt!
Blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Gladys Vos

De Dorpsraad, Greet en Gladys

Koningsdag 2021
Helaas nog geen Oranjefeest op het plein.
We zullen, net als vorig
jaar, kijken wij wat er
mogelijk is binnen de
gestelde corona maatregelen.
Verdere info valt binnenkort op uw deurmat.

Parttimer/vrijwilliger bij de
brandweer worden?
Neem contact op met Alex van Schaik via 06-10936335.
of meld je aan via: www.brandweerdriemond.nl
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Nieuws van de seniorensoos
Nog steeds weinig nieuws over de bustocht. Eemland kan nog steeds niets
inplannen, maar zodra wij wat horen en
er wel gereden kan worden dan bellen
wij iedereen persoonlijk op. Wie weet
na al die injecties dat er wat ruimte
komt, maar zolang wij een regering
hebben die zelf niet weet wat zij aan
het doen zijn zal het wel wat langer
duren. Het enige puntje dat wij elkaar
even konden spreken was bij het stemmen. Een jaar vliegt voorbij en nu deze
maand al een jaar geen soos, en vooral
vreselijk als u eenzaam en alleen bent
komt er geen eind aan deze periode. Wij
hebben voor de bezoekers van de soos
een paaspresentje rond gebracht wat
weer gewaardeerd werd. De Deen zou
nog met tulpen komen voor alle senioren in het dorp, dus we wachten maar
af. Wat in het vat zit !!!!!

schrijven het dan opnieuw, sterkte.

Gelukkig is het wat langer licht zodat
u niet eeuwig meer in het donker zit.
Sommige van u hebben van Z/O een
bosje tulpen gekregen voor als u bij de
ontbijtclub zit, met de tekst Hou VOL!
Prachtig gebaar natuurlijk, maar wij
hebben hier 73 eenzame senioren die
vol moeten houden. Beetje scheef naar
mij gevoel , senior is senior! Maar zo is
het meestal met dat participatie gedoe
Wat een fans heeft mevrouw Truus Ver- uit Z/O, hebben wij een plan voor onze
meij. Ik schreef in de vorige dorpskrant senioren dan moeten zij dat uitvoeren
dat zij geopereerd is. Helaas is dat niet
en gaan aan de haal met onze ideeën en
gebeurd, dus een loos stukje. In elk
moeten wij ons aanpassen als vrijwilligeval zij heeft veel kaarten ontvangen
gers. Hoe krom misschien wij doen wat
en is suf gebeld. Heel fijn die aandacht
wij willen en laten ons niet vertellen
voor haar, maar jammer dat zij nog te
hoe wij onze soos draaien. Maar goed ja
hinken. Tante Truus we wachten af en
en nee is een lange strijd en dus? Geen
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cent subsidie want bingo is gokken.
Het enige wat wij vragen is € 900 per
jaar voor de huur van het speeltuingebouwtje zodat onze senioren naar de
bingo kunnen gaan en daar wekelijks
naar uit kijken. Mogen zij ook wensen
hebben Hoe verzinnen ze het in Z/O,
gokken? Een middag ontspanning met
als prijs bijvoorbeeld een pond koffie
of een zak tulpenbollen! Wij zijn trots
op wat wij voor u kunnen doen. De film
die zij een keer hebben opgenomen
van u zouden zij komen laten zien, ze
moeten nog komen!!!! Ondertussen
hebben ze die wel getoond aan derden!
Wij senioren hier bengelen er maar
bij. Jeeeeee, ik word ook narrig van de
corona. Maar goed blij dat ik het even
kwijt kon. Er wordt al van alles onder
tafel geschoven, nu ligt het erop! We
blijven optimistisch hoop ik. En zodra
er wat kan of mag dan gaan wij zeker
van start.
Een knuffel van de seniorensoos voor u
allemaal. En bellen kan en mag altijd.
Wij zijn er voor u allemaal.
Annie van Alphen
Namens bestuur seniorensoos

Nieuws uit het dorp
De Jan van Damme
boom
In de 70er jaren had de voorkant van de dorpskrant een
kleurtje en was getekend door
Jan van Damme, de Driemonder die op 22 januari jl overleed en ook de huidige “kop”
getekend heeft.
Prominent zag je op de tekening de treurwilg die in die tijd
bij de brug naast de Provinciale
Weg stond. Voor veel mensen
was die boom een baken
dat aan gaf dat je Driemond
naderde. Die treurwilg is verdwenen, zoals meer gezichtsbepalende bomen in de buurt. Er
werden nieuwe bomen aangeplant maar die hebben het niet
gered.
Twee dames, Joke en Lydia,
hebben het initiatief genomen om een
nieuwe treurwilg te planten, en besloten om die de “Jan van Dammeboom”
te noemen. Op 24 maart werd de boom
geplant en gedoopt door Marjo van
Damme, de echtgenote van Jan. Niet
precies op de plek van de vorige boom
maar bij het steigertje aan het Gein. En
petit comité stonden er die woensdag
10 mensen op gepaste Corona-afstand
en werd het een echte plechtigheid.
(Inmiddels is de boom op verzoek van
een bewoners dichter naar de brug verplaatst)
De wens werd uitgesproken dat
het maar een mooie grote boom mag
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worden waaronder kinderen op de steiger lekker kunnen vissen en ’s avonds
romantische stelletjes met hun voeten
boven het water kunnen zitten.
Marjo haalde een Maleis spreekwoord aan: Hoewel een boom heel hoog
kan groeien keren de vallende bladeren
terug tot de wortels. Een boom staat
symbool voor de verbintenis tussen
hemel en aarde.
Ter plekke werd besloten om als volgende actie voor een picknicktafel op
die plek te gaan.
Er bleef één vraag over: Wie was er bij
toen de vorige treurwilg geplant werd?
(Reactie info@historischekring.nl)

Nieuws van de verenigingen
Kom in beweging en wandel
maandagavond met ons mee!
Bent u het ook zat om binnen te zitten?
Wilt u wandelen, maar niet alleen?
Kom mee met onze wandelgroep! Dat
geeft u zeker een steuntje in de rug bij
uw motivatie om vol te houden. Iedere
maandag starten we om 19.30 uur
vanaf Matchzo. We wandelen in alle seizoenen, in alle weersomstandigheden.
Per keer kijken we waar we naar toe
willen wandelen. Vaak blijven we in
het Diemerbos, maar regelmatig gaan
we ook een andere kant op. Net wat we
gezamenlijke besluiten en hoe we ons
voelen.
We houden altijd rekening met elkaar.
Na 1 tot anderhalf uur zijn we weer
terug bij Matchzo.
Wat uw motivatie ook is: lekker uitwaaien na een drukke werkdag, gezellige gesprekken voeren, advies krijgen
over houding, kleding en andere tips,

nieuwe contacten opdoen,
wandelen voor uw gezondheid, enz. enz. Iedereen is
welkom.
Meer informatie en/of eens
meelopen? Ga naar www.
wscdeverbinding.nl/wandelgroepen/
of neem contact op met Monique Jansma van stichting
Wandelsportcentrum de Verbinding op 06-15296885
Vooraf aanmelden is o.a.
in verband met de Covid-19
maatregelen verplicht.
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Rond Driemond in vogelvlucht
De spreeuw
Voordat ik in Driemond kwam
wonen, woonde ik 16 jaar lang in
de Rivierenbuurt in Amsterdam.
Daar verzamelden zich in de
herfst aan het begin van iedere
avond duizenden spreeuwen
voor een dans. En dan was het
uitkijken geblazen wanneer je
net van je werk thuis kwam: het
regende vogelpoep. Je liep dicht
langs de huizen, of met een paraplu, of je wachtte even totdat ze
waren overgevlogen en rende
dan een stukje. Vanaf de Berlagebrug had je een veilig uitzicht op
de spreeuwenwolk en daar was
het dan ook genieten geblazen.

de metallic glans, met paars, blauw en
groen, kwam als een aangename verHelaas is het aantal spreeuwen flink
afgenomen de afgelopen decennia, door rassing. Nu blijkt dit het winterkleed
te zijn en hebben ze in de zomer geen
gebrek aan insecten. Het deed me dan
ook veel plezier om te ontdekken dat er spikkels, maar wel nog steeds die mooie
spreeuwen in mijn buurtje in Driemond glans en kleuren.
nestelen. Ze kwetteren gezellig de hele
Terug naar de Rivierenbuurt. Dat ik
dag door, ieder koppel bij hun eigen
schoorsteen. Daarbij maken ze de raar- ze zo van dichtbij heb kunnen bekijste geluidjes en imiteren ze ook andere ken, kwam vooral doordat in een van
vogels. Een paar keer per dag vliegen ze die jaren de spreeuwen overnachtten
in onze binnentuin. Binnenin ons
met zijn allen rondjes boven het dorp.
De eerste keer dat ik een spreeuw goed woonblok stond een houten gebouw
dat dienst deed als kleine basisschool.
bekeek, was ik verbaasd over de vele
Tussen de school en onze tuinen stonwitte spikkels die ze hebben. Dat was
den hoge struiken die ’s winters groen
me nog niet eerder opgevallen. Ook

bleven. Na het dansen doken de spreeuwen de struiken in en bleven ze de hele
nacht kwetteren en elkaar een beetje
opzij duwen en vooral ook schijten. Wat
stonk het! Niet alle spreeuwen hebben
het verblijf overleefd, want er zat ook
wel eens een sperwer, half verscholen.
Die wachtte dan even totdat een groepje
vanuit de wolk naar beneden kwam
zeilen en hij greep de eerste de beste.
Zijn avondmaal was snel verdiend.
Ik zal nooit meer het geluid vergeten
van duizenden spreeuwen die ’s ochtends allemaal tegelijkertijd opvliegen,
op weg naar hun dagverblijf.
Hier in Driemond is het
vooral ramen lappen als ze
het nest vol jongen hebben,
in de maanden mei en juni.
Dan zijn er vier tot zes
jongen die ongeveer drie
weken op het nest verblijven. De ouders vliegen af
en aan met insecten en dat
betekent ook dat er heel
wat ontlasting is die ergens
gestort moet worden. Dat
is in de voortuin, de achtertuin en ook op ramen en
deuren. Maar ik vind dat
niet erg. Hoe meer spreeuwen, hoe beter.
Carla Custers
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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.
In het najaar 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
mee te spelen.
Er is een sprankje hoop voor het mogen biljarten vanaf ergens in april. Zodra de maatregelen het toestaan willen Vragen? Stel ze ter plekke of neem
contact op via mail
we weer wat caramboles maken.
biljart-geinburgia@xs4all.nl
Voor binnensporten gelden strikte
Eerst even sfeer proeven? Kom langs.
corona regels, daar passen wij ons
steeds op aan.
Oefen en trainingsmiddag:
maandag 12.30-16.00 uur
Onze leden spelen graag een onderlinge partij in de interne competitie, en
zodra het weer mag ook in de regionale Interne competitie middagploeg:
woensdag 12.30-17.00 uur
competities.
Nog geen lid? Kom gerust eens langs
om de sfeer te proeven en een partij
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Interne competitie avondploeg:
donderdag 19.30-23.00 uur

Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is het Vlinderbos

Arjen Aarnoudse
Hoe lang woon je in Driemond?

uit Rotterdam om op de kleinkinderen
te passen. Farah is geboren op Curaçao
en voor de studie naar Amsterdam
gekomen. De ouders van Farah wonen
in Colombia. Met in achtneming van
alle Coronamaatregelen is Arjen met
het gezin in het najaar daar op bezoek
gegaan. Dat was heerlijk.

Arjen Aarnoudse woont nog niet zo
lang in Driemond en toch is hij al actief
en een van de initiatiefnemers van het
Vlinderbos bij de MatchZo. Hij woont
op het Maanhof en heeft samen met
zijn echtgenote Farah Agarwal het huis
op nummer 30 zelf gebouwd. In januari
Voor Arjen is het heel belangrijk om
2019 zijn zij naar Driemond verhuisd
mensen voor wie hij werkt, maar ook
en wonen er naar volle tevredenheid.
Arjen is geboren in Apeldoorn,
in 1984, maar is opgegroeid
op Rozenburg (bij Rotterdam)
en later in Hillegom. Hij ging
in Amsterdam studeren aan
de Academie van Bouwkunst
(tegenover de Stopera) en ontmoette daar Farah, die een studiegenote was. Arjen woonde in
de Bellamybuurt en Farah in de
Bloemstraat. Samen verhuisden
ze naar het Java-eiland waar
ze twee zoontjes kregen: Vin
en Jens, nu 5 en 4 jaar oud. Ze
hebben samen een architectenbureau : The Way We Build, in Amsterdam- Noord vlakbij de metro, daar
werken ze met 2 stagiaires.
Ze wilden graag de stad uit en meer het
groen in en zo belandden ze in Driemond.
Wat beteken jij voor anderen en
wie betekent wat voor jou?
Natuurlijk komt het gezin bij Arjen op
de eerste plaats. Ook de ouders van
hemzelf en van Farah zijn belangrijk.
De moeder van Arjen komt regelmatig

Arjen is één van de
initiatiefnemers
van het Vlinderbos
bij de MatchZo

anderen, mee te kunnen nemen in het
milieubewust denken en ontwerpen.
Als architecten hebben ze allerlei soorten opdrachtgevers: daarbij waren een
arts, balletdanser, rechter, advocaat
etc. dat maakt het werk ook zo boeiend.
Volgens Arjen krijg je al snel een band
met die opdrachtgevers.
Omdat hij verschil wil maken door wat
hij doet heeft Arjen ook samen met nog
twee Maanhofbewoners het initiatief
voor het Vlinderbos genomen. Al was
het alleen maar ter compensatie van de
vliegreis naar Zuid Amerika. Hij geniet
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ook van zijn tuin. Enthousiast vertelt
hij over het vosje dat vorig jaar bij zijn
kippen liep. Ook de overvliegende
vogels stemmen hem vrolijk. Heerlijk
dat er in en om Driemond zoveel groen
is. Hij vindt het belangrijk om de omgeving mooier te maken. Hij droomt over
het vergroenen van de wereld.
Het zal duidelijk zijn dat de buren
belangrijk zijn, er is op het Maanhof
veel contact over en weer, maar
Arjen vindt het ook belangrijk
dat er een goed is contact met
de rest van Driemond. Vandaar
dat het goed uit komt dat hun
huis “naar het dorp kijkt”. Wat
ook grappig is, is dat het huis
met de vorm van het dak goed
aansluit bij de huizen aan het
Seizoenenhof.
Belangrijk voor Arjen zijn ook
zijn vrienden. Studie-vrienden hebben geholpen bij het
bouwen van het huis. De vader
van een vriend kon al het loodgieterswerk doen, dat was ook handig.
Het huis is duurzaam gebouwd en heeft
een warmtepomp met twee bronnen in
de grond die wel 80 meter diep gaan.
Ook is er bewust voor hout gekozen.
Het is duidelijk: Arjen is helemaal vóór
het planten van bomen.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Voor Arjen is het Vlinderbos zijn favoriete plek.

