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Collectieve inkoop zonnepanelen
Zoals in de vorige dorpskrant
gemeld, zijn wij bezig met het
organiseren van een zonnepanelen actie voor geïnteresseerde
woningeigenaren in Driemond.
Met zonnepanelen stoot u minder CO2
uit, daalt de energierekening en stijgt
uw woningwaarde. Een zonnepaneel
gaat meer dan 25 jaar mee en gemiddeld verdient u zonnepanelen terug
binnen 7-10 jaar.

Wanneer het verduurzamen van uw
woning gezamenlijk kan is dat gemakkelijker en goedkoper. Inmiddels is een
installateur door ons geselecteerd.
Hierbij hebben we naast kwaliteit
gelet op prijs en garantie. De gekozen
installateur zal bij interesse bij u langskomen en op basis van uw wensen en
de mogelijkheden een offerte maken
(maatwerk). De korting van de actie
wordt daarin verrekend.
Binnenkort ontvangt u van ons

Besteding buurtbudget
Eind december kregen we het
bericht dat de gemeente Amsterdam extra buurtbudgetten
beschikbaar stelt, waarvan
€61.000.- voor Nellestein en Driemond samen.
Per buurtbudget mag één plan ingediend worden. Belangrijk is dat de
buurt achter de aanvraag staat en dat
er per buurtbudget één woordvoerder
komt die de aanvraag namens de buurt
gaat indienen. De aanvraag mag wel uit
verschillende onderdelen bestaan.
De Dorpsraad nodigt inwoners van
Driemond van harte uit om mee te

denken en suggesties aan te dragen
voor een goede besteding die ons
gemeenschappelijke leefklimaat ten
goede komt. Voor de ideeën die op het
meeste draagvlak kunnen rekenen
maken we ons dan sterk bij de definitieve aanvraag voor het budget.
Meer informatie kun je vinden op
https://www.amsterdam.nl/
buurtbudget-zuidoost
Reacties zijn van harte welkom bij de
Dorpsraad.
Telefonisch: Tom Hemminga,
0294- 414 883
Email: dorpsraad@driemond.info

een brief met meer informatie. In de
tweede helft van februari zal door ons
een informatieavond georganiseerd
worden. Daar zal ruimte zijn voor uw
vragen en is de gemeente en installateur ook aanwezig.
Namens de werkgroep
Energietransitie:
Roeland Vos & Mathijs Petri,
Karin Krabbendam (namens de
tuinparken).

Het vriendschapscafe
Juist in deze tijd lijkt vriendschap
belangrijker dan ooit.
Plaats: Dorpshuis (in de Matchzo)
Aanvang: Vrijdag 4 februari
(daarna iedere 1e vrijdag van de maand)
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
Iedereen is van harte welkom en koffie
en thee zijn GRATIS !!
Het mooiste cadeau dat je aan iemand
kan geven is vriendschap in goede en
slechte tijden.
Harte groetje,
Corinne Postma

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.

Nieuws van het bestuur

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 19 februari.
Abonnement voor lezers buiten Driemond is
mogelijk à € 29,00 per jaar (dit zijn de
portokosten).
Ingezonden stukken waarvan de
afzender bij de redactie niet bekend is,
worden niet geplaatst.
Redactie:
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
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Deze jaarwisseling luidt voor Driemond een groot aantal veranderingen
en nieuwe ontwikkelingen in. Zo gaat
dit jaar de proefperiode in waarin
we met Weesp een stadsgebied gaan
vormen binnen Amsterdam, gaat
fase 3 van het groot onderhoud zijn
definitieve beslag krijgen, kunnen
we een ingrijpende verandering van
onze afval-inzameling tegemoet zien
en wordt er hard gewerkt aan een
geheel vernieuwde, meer slagvaardige
Dorpsraad.
In dit nummer valt ook te lezen dat
Mathijs Petri zich voor de lokale partij
WSP kandidaat stelt voor de bestuurscommissie Weesp/Driemond. Het mag
duidelijk zijn dat zijn kandidatuur op
veel sympathie in de gelederen van de
Dorpsraad kan rekenen, maar dat het
ook andere Driemonders vrij staat om
zich als tegenkandidaat verkiesbaar te
stellen. In zijn opsomming van punten

waar hij zich hard voor wil maken lijkt
er één te ontbreken; in de communicatie vanuit Weesp lijkt voor de formele
naamstelling Weesp/Driemond nog
weinig animo te bestaan, wat de vraag
oproept in hoeverre de voormalige
gemeenteraad bereid is Driemond
als gelijkwaardige gesprekspartner
te zien in deze – uiteindelijk toch van
hogerhand opgelegde – constructie.
Ook een woord van dank aan Henk
Harms voor zijn inspanningen rond
het groot onderhoud. Binnen de helaas
soms beperkte mogelijkheden, heeft hij
als projectmanager oprecht en energiek ingezet voor de leefbaarheid van
Driemond.
Namens de Dorpsraad en de redactie van de Dorpskrant wensen wij u
allen een mooi, voorspoedig en gezond
2022!
Ubald Seveke
Eindredacteur Dorpskrant

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
Kandidaat bestuurscommissie Weesp/Driemond
Beste dorpsgenoten,
Op 16 maart 2022 mogen we naar
de stembus. Als inwoners van Driemond stemmen we natuurlijk voor de
gemeenteraad in Amsterdam. Maar we
kiezen ook kandidaten voor de nieuwe
bestuurscommissie Weesp/Driemond.
Dat is gewoon de oude gemeenteraad
van Weesp, die wordt nu deelraad van
de centrale stad.
Ik heb besloten om me kandidaat te
stellen voor een zetel in deze nieuwe
bestuurscommissie. Daarmee wil ik de
inwoners van Driemond
een stem geven in het
bestuur van het nieuwe
stadsgebied. En dat is
nodig ook, want er is
eigenlijk onvoldoende
geregeld over de overgang van stadsdeel
Zuidoost naar Weesp.
In de commissie zal ik
me hard maken voor de
volgende zaken:
Denk aan Driemond
• Reserveer gemeenschapsgeld voor
Driemondse voorzieningen, zoals
sportvelden, bewonersactiviteiten, en
dorpstradities
• Zorg dat ouderen en jongeren in aanmerking komen voor woonruimte in
Weesp
• Regel een goede overdracht van
diensten, zoals jeugdzorg, openbaar
groen, en afvalverwerking
Voor een eerlijke energietransitie
• Luister naar onze inwoners en werk
samen in de energietransitie
• Investeer in isolatie van onze huizen
voor een lagere energierekening
• Geen industriële windturbines bij
onze huizen en in onze natuur

• Onderzoek de mogelijkheden voor
een eigen stroomnetwerk met buurtbatterijen
Voldoende mobiliteit voor
Driemond
• Behoud het openbaar vervoer wat we
hebben
• Investeer in aanvullend flexibel en
modern vervoer op afroep, betrek
ouderen hierbij
• Geen betaald parkeren in het dorp;
wij en onze gasten zijn afhankelijk
van auto en fiets
Kandidaat voor het
hele dorp?
Ik zal niet beweren dat
ik het met iedereen
altijd eens zal zijn. Maar
ik kijk graag naar wat
we als Driemonders
gemeenschappelijk
hebben. Daarbij helpt
het dat de bestuurscommissie geen besluiten
neemt over grote thema's uit de landelijke politiek, maar
alleen over het beheer van de openbare
ruimte en over lokale budgetten.
Tijdens de verkiezingscampagne, en
zeker ook daarna, zal ik bereikbaar en
aanspreekbaar zijn voor de inwoners
van Driemond. Zoals ik als lid van de
Dorpsraad en organisator van Windalarm ook was.
Als je vragen hebt, of opmerkingen, of
je wilt me helpen, kun je me mailen op
mathijspetri@gmail.com. Volg me op
Instagram: @mathijspetri. Ook ben
ik bereikbaar via de Driemond Algemeen-appgroep.
Mathijs Petri
(Lokale partij WSP; plaats 3)

Agenda
JANUARI
24, 31
(ovb)
27
(ovb)

FEBRUARI
01
03
(ovb)
03, 10,
17, 24
(ovb)
04

07, 14,
21, 28
(ovb)
19

Bina Priester

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

MAART
01
03
(ovb)
03, 10,
17, 24
(ovb)
04, 11,
25
(ovb)
04
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Plotseling was ze er niet meer, die vriendelijke mevrouw die
jarenlang haar hondje langs de dijk uitliet: op 2 januari is

Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo
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Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant maart
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis
Verkiezingen gemeenteraad en stadsgebied
Dorpshuis/MatchZo
Verspreiding dorpskrant
maart

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

op 95-jarige leeftijd overleden.
We zullen haar missen
3

Nieuws!

Leentjebuur
Gelukkig nieuwjaar
Natuurlijk wens ik u allemaal een heel vrolijk, onbezorgd en vooral gezond 2022. Ik
duim ervoor dat als u dit leest de coronamaatregelen weer versoepeld zijn. Zou kunnen: op 14 januari is er een persconferentie geweest.
Zoals veel mensen was ik vorig jaar begonnen om elke dag een ommetje te lopen. In
een app kon je bijhouden of je ook daadwerkelijk 20 minuten gelopen had. Zoals dat
gaat met zulk soort dingen: op een gegeven moment heb je een keer geen zin en sla je
een dagje over. Dan regent het en ga je weer een dag niet en voor je het weet loop je
helemaal geen ommetjes meer. Als de routine eruit is komt de klad er in.
Maar sinds kort loop ik weer. Alleen en steeds hetzelfde stukje: via het Sluispad langs
het kanaal, richting Utrecht zal ik maar zeggen. Dat vind ik prettiger dan het kanaal
richting Amsterdam. Minder fietsers en andere lopers maar vooral een veel wijdser
uitzicht.
Ik loop meestal tot paaltje 11, waar een pad de dijk af naar de wei loopt. En dan
weer terug. Dan heb ik een goed half uur gelopen. Af en toe zijn er wielrenners, heen
of terug, die doen meestal of ze me niet zien en zeggen niet gedag. Is het u wel eens
opgevallen dat mensen die hard fietsen, of lopen, zelden vrolijk kijken. Vaak zit er
iets fanatieks in hun gezicht. Vlak bij het dorp komen nog wel eens Driemonders hun
hond uitlaten. En soms zijn er andere wandelaars.
Laatst was het heel rustig op de dijk. Er voeren alleen heel veel grote boten langs.
Ik was op de terugweg en zag in de verte een tegenligger: daar liep nog een wandelaar. Ik dacht eerst dat het een kind was. Het grappige is dat je elkaar heel lang kunt
bestuderen. Het kleine poppetje werd steeds groter en toen we vlak bij elkaar waren
bleek het een oudere man te zijn. Ik zette mijn vrolijkste goedemiddag-gezicht op en
begroette de man vriendelijk. Hij knikte me toe en vroeg toen hoeveel kilometer ik al
gelopen had. Ik dacht zo’n 1 ½ km,” ik ben nog aan het oefenen”. “Ik heb al 10 kilometer gelopen” zei de man. “Ik ga meestal door tot Breukelen” “zonder pauze” voegde hij
er nog aan toe. Het bleek dat hij bij het Oosterpark gestart was, daar woonde hij. Van
uit Breukelen ging hij dan met het openbaar vervoer weer naar huis. Ik merkte op dat
hij dan wel goed getraind was en hij zei “als ik loop wordt mijn hoofd licht en leeg, als
ik blijf zitten wordt het zwaar”. Hij ging ook wel eens naar Utrecht lopen, waar hij
dan op Hoog Catharijne koffie dronk voor hij terug reisde. Wat een sportieve man,
daar kon ik nog een voorbeeld aan nemen. Hij was 76 en duidelijk niet in Nederland
geboren. We wensten elkaar goede reis en gingen ieder weer verder.
Kijk en zoiets kleurt je dag. Zo maar een praatje met iemand die je toevallig tegen
komt. Daar knapt een mens van op. Daar moet je even de tijd voor nemen want wat
of wie is er nu belangrijker dan je medemens? Je telefoon? Dacht het niet. Niks zo
irritant als iemand tegenkomen met oortjes in en een vage blik. Zo iemand die dwars
door je heen kijkt. Daarvan zijn er genoeg.
Ik wens u veel leuke ontmoetingen met interessante en misschien minder interessante
maar aardige mensen. En een lekker licht en leeg hoofd.
Kortom ik wens u alle goeds,

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.
De bibliotheek in de MatchZo is open!
Kost niets. Je hoeft je niet in te
schrijven. Ook kinderboeken.

Uw Leentjebuur
Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer
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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

Eiken en Reigers
“Met safraan en gember zijn ze heerlijk
en hun vet helpt goed tegen de jicht.”
Dit kan graaf Floris de V hebben
gezegd tijdens een adellijk maal in
het Muiderslot, eind 13e
eeuw. Die ochtend had
hij met zijn ridders en
valkeniers gejaagd in het
Bindelmerebroec niet
ver van het kasteel. Een
tiental reigers waren er
gevangen en lagen nu
door de koks bereid, op
de lange, eiken tafels. Dit
Bindelmeerbroec was
een moerassig gebied
tussen het Gein, de Gaasp
en het Bindelmere – nu
Bijlmermeer geheten.

stronken van eikenbomen uit de grond
naar boven kwamen. Deze zouden
tijdens de St Elizabethsvloed van 1421,
(die niet alleen de Biesbosch vormde),

van Weesperkarspel/Driemond een
reusachtig moerasbos dat grensde
aan het toenmalige Flevomeer (ook
wel Almere genoemd); een binnenzee
kleiner dan de latere,
door stormen ontstane
Zuiderzee.
Dat de reigers een
belangrijke rol speelden
in de geschiedenis van ons
dorp kun je natuurlijk al
zien aan het wapen van
Weesperkarspel waarop
er twee staan afgebeeld.
Ook lag aan het vroegere
Zandpad, nu de Provinciale
weg, de buitenplaats
Reijgersbroeck, ongeveer
op de plek waar nu de
Reijgershof ligt op nr.
30 en nabij de bushalte
Reigersbroeck. De
buitenplaats bestaat niet
meer en is waarschijnlijk
begin 20e eeuw afgebroken.
Wel is bekend dat deze in
1785 door de Pruisen en de
buren… is geplunderd.

Graaf Floris was zuinig
op dat gebied. Met moeite
had hij het losgekregen
van de heren van Amstel,
leenmannen van de
bisschop van Utrecht: de
vijand van de Hollandse
graaf Floris. En met
name in “dat bussce daer
die reygers inne broed”
golden strenge regels
tegen houtkap en stroperij.
Reigers golden als een
adellijke lekkernij!

Wapen Weesperkarspel

Voor het laatst in 1417
komt dit bos ter sprake.
Daarna zou het door
een geweldige orkaan verwoest zijn.
Sommige geleerden zeggen dat dit
niet klopt, maar dat de verdergaande
ontginning van het gebied de bomen
heeft doen verdwijnen. Maar als je
nu vanaf de Lange Stammerdijk het
Gaaspermolenpad ingaat, kom je al
snel bij een groot bord waarop o.a. staat
dat bij de aanleg van het Diemerbos
(1993-1997) veel bewaard gebleven

plat zijn gegaan, weggezakt en onder
latere veenvorming bedolven zijn. Zo,
afgesloten van zuurstof, zijn de stukken
eik goed geconserveerd.
Nu liggen de stronken overal in het bos
langs de paden en ook in de plas die
achter de molen is aangelegd. Ze zijn
van grote ouderdom. Want duizenden
jaren geleden lag op het grondgebied
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Op het voormalige
grondgebied ontstonden
na de annexatie door
Amsterdam, nieuwe wijken,
waaronder Reigersbos.
En zo is toch iets van onze
oude geschiedenis bewaard
gebleven.

Namens de Historische Kring
Driemond
Tjark Keijzer

Voor meer historische stukjes kijk op
historischekringdriemond.nl

Nieuws uit het dorp
Beste Driemonders,
Er is een tijd van komen én van gaan.
Ik stuur dit bericht omdat ik graag nog
even afscheid wil nemen.
De afgelopen jaren heb ik, samen met
het projectteam groot onderhoud Driemond, keihard gewerkt om de openbare
ruimte in Driemond mooier, veiliger,
groener en klimaat adaptief te maken.
Ik ben trots op de resultaten tot zover:
fase 1 opgeleverd, fase 2 is volop in uitvoering en het voorlopig ontwerp van
fase 3 staat nu open voor reacties. Driemond wordt nu in sneltreinvaart klaar
gemaakt voor de toekomst!
Het meest trots ben ik eigenlijk op
het feit dat we de afgelopen jaren met
elkaar hebben geleerd dat participatie
echt maatwerk is (heb je net een participatieplan vastgesteld, breekt corona
uit om maar wat te noemen). En dat de
sfeer in de werkgroep fase 3 altijd prima
is geweest!
Ik kijk terug op een wat mij betreft
zeer succesvolle samenwerking met
de dorpsraad & werkgroepen groot

onderhoud. Dat is vooral te danken
aan de altijd opgewekte en positieve
grondhouding van Klaas en de professionaliteit van Stefan. Een ijzersterke
combinatie! Dank voor jullie tomeloze
inzet om de plannen beter te maken.
Door de goede en ook intensieve contacten wisten wij beter wat er speelt in
Driemond en konden jullie de afwegingen van de gemeente denk ik ook beter
begrijpen en ook beter uitleggen aan
dorpsgenoten.
Met Lycke en Tim hebben jullie uitstekende collega’s met wie het fijn samenwerken is. Ik heb er alle vertrouwen
in dat de goede samenwerking wordt
doorgezet. En anders weten jullie me te
vinden ;)
Loop jullie vast nog wel eens tegen
het lijf, want ik zal het project blijven
volgen en Driemond blijven bezoeken.
Hartelijke groet,
Henk Harms
Project- en omgevingsmanager Groot
Onderhoud Driemond
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Bron foto's: Gemeente Amsterdam

Nieuws van de seniorensoos
Wij van de seniorensoos wensen iedereen een
goed, gelukkig maar vooral gezond 2022 toe!
Wij hebben voor ALLE senioren die
in Driemond wonen een verlaat kerstcadeau. De meeste van u hebben een
kerstbrood en roomboter ontvangen en
een sfeerlicht. Dit verlate kerstcadeau
heeft u van de Dorpsraad, mede dankzij
onze Tom en Gladys. Het was te laat om
wat te verzinnen voor Kerst.
Nu gaan we, indien de corona het
toelaat een heerlijke lunch gebruiken
ergens in Nederland en gaan we met
een bus vol Driemondse senioren naar
een restaurant waar we heerlijk kunnen
Als u dit leest hopen wij weer te zijn
genieten
van dit mooie verlate Kerstgebegonnen met de soos. En dat wij weer
schenk.
heerlijk kunnen genieten van de woensdagmiddagen. En dat er een lagere
Maar vol = vol, dus u hoeft NIET op de
drempel is voor meer senioren. Kom
soos te zitten. Elke senior uit Driemond
gerust eens kijken, speel een ronde
kan mee, wij hopen in maart / april!!!
bingo mee en kijk wat u er van vindt.
Het zou toch jammer zijn dat wij onze
soos moeten sluiten, probeer het, het is Neem die stap en ga mee, het wordt
dichtbij en bingo op Linnaeus is verder u aangeboden. De datum hoort u nog
maar graag allemaal opgeven als u mee
weg. Het woord seniorensoos is toch
niet meer de drempel? Vroeger hadden wilt gaan. Dit is niet vanuit de soos, wij
we “oudjes” nu kwieke senioren, enfin u organiseren het voor onze geweldige
dorpsgenoten.
bent van harte welkom.
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U kunt zich opgeven bij Annie
0294-413925 of 06-16788755 en
Hedwig 0294-417077.
DEZE LUNCH HEEFT NIETS TE
MAKEN MET DE BUSREIS WAAR U
AL VOOR OP DE LIJST STAAT.
DEZE IS VERZET VAN DE KERST
NAAR HET VOORJAAR DOOR DE
CORONA .
Verder willen wij van de soos Danielle
Poeldijk hartelijk bedanken voor haar
geschenken waar iedereen geweldig blij
mee was, top Danielle!
Namens seniorensoos
Annie van Alphen

Nieuws uit het dorp

Kerst op de Jan Woudsmaschool
Ineens hoorden we dat de scholen aan
hun laatste dagen bezig waren voor de
kerstvakantie. Op vrijdag zou de school
sluiten en de vakantie voor de kinderen
beginnen. Corona gooide opnieuw roet
in het eten.
Het kerstdiner kwam in gevaar en
daarmee ook onze jaarlijkse kerstkaartenactie. De ouderraad, leerkrachten
en alle andere betrokkenen schakelden
snel en dus genoten de kinderen op

donderdag alsnog van een overheerlijk
kerstontbijt. De kinderen zaten aan
feestelijk gedekte tafels voorzien van
verse broodjes met beleg en chocomel
of melk.
We hebben bijna 700 kerstkaarten
gemaakt voor de mensen in Driemond.
Alle groepen hebben hier last minute
aan meegewerkt.
De wijk is verdeeld en elke groep heeft
een gedeelte voor zijn rekening genomen. Ik hoop dat u aangenaam verrast
was met een leuke kerstkaart.
Een roerig jaar is nu bijna afgesloten
en de start van 2022 staat voor de
deur. Hoe dat jaar gaat verlopen is
nog onduidelijk. Het team van de Jan
Woudsmaschool gaat in ieder geval
haar beste beentje voorzetten!
Hopelijk tot gauw!
Met vriendelijke groet,
Jasper Jansen
Directeur Jan Woudsmaschool.

Bij de Dorpsraad kwam zojuist het bericht binnen dat

Gerrit Verbrugge
is overleden, nog geen half jaar na het overlijden van zijn Beppie.
Hij was sinds een paar weken weer thuis na een lange tijd in
ziekenhuis en verpleeghuis en het leek goed met hem te gaan.
We wensen Alie en Bertus heel veel sterkte toe.
8

Nieuws van de brandweer
“Als vrijwilliger ben ik actief bezig
en heb ik ook het teamgevoel ”
Tim Feller (29 jaar) werkt bij een
bouwbedrijf waar hij kopers adviseert
over nieuwbouwwoningen.
Sinds anderhalf jaar is hij inwoner van
Driemond en sinds de zomer versterkt
hij de vrijwillige brandweer.
Hoe ben je bij de brandweer
terechtgekomen?
“Toen ik hier kwam wonen had ik
binnen de kortste keren contact met al
mijn nieuwe buren en andere Driemonders. Van hen hoorde ik over de vrijwilligers en door hen ben ik ook naar een
open avond gegaan. Ik had een neutrale
houding ‘Ik zie wel wat het is en of dit
bij mij past’ maar ik kreeg zo’n positieve
indruk dat ik mij heb aangesloten. Nu
doe ik de opleiding.”
Bevalt de opleiding?
“Ik vind het leuk! Boven verwachting
zelfs. Maar het is ook intensief, om de
zaterdag en dan nog de woensdag die
erop volgt. Omdat het zo leuk is, vind
ik het niet erg dat er zoveel tijd in gaat
zitten.
Ik heb mijn eerste tentamen nu gehad,

theorie en praktijk en dat
ging over levensreddend
handelen. De focus ligt nu
op brand en brandverloop.
Het eerste gedeelte van de
opleiding loopt in het voorjaar af en dan kan ik volwaardig mee met een uitruk.
Maar als nu de pieper afgaat
dan mag ik ook mee hoor.”
Wat vind je het leukste aan
vrijwilliger zijn?
“Het is voor mij een leuke
hobby waarin taken heb
die zo anders zijn dan wat
ik in mijn dagelijkse werk
doe. Het is veel fysieker, ik
ben lekker bezig en het is
een mooie aanvulling om
fit te blijven. Fitness vind
ik bijvoorbeeld niet zo leuk
en je ziet mij ook niet snel
achter een bal aanrennen
maar teamsport vind ik wel
leuk. Als vrijwilliger ben ik
actief bezig en heb ik ook het
teamgevoel.”

Ook Parttimer /
vrijwilliger bij de
brandweer worden?
Neem contact op met:
Alex van Schaik
06-10936335.
of meld je online aan:
www.brandweerdriemond.nl
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Driemond in vogelvlucht

ik in het donker mijn tuin opliep en vlak
boven mijn hoofd een overvliegende
reiger opeens van zich liet horen. En
toch, toen ik een keer bij Park Frankendael een foto maakte van een reiger
op een lantaarnpaal terwijl hij recht
naar voren keek, zag ik iets van zijn
komische charme. Zo lijkt zijn kop op
die manier gezien op een vis, wat hem
onder water een voordeel zal geven.
Zijn nek en lijf is wit met donkere vlekken en hij heeft lange veren, een beetje
De reiger is sinds hij niet meer bejaagd als wapperende bakkebaarden. Deze
mag worden een bekend beeld in
foto leidde op het volkstuinencomplex
Amsterdam, zowel in de straten als in
tot enige verwarring bij pubquiz-ers
de scheggen. Soms staat er eentje op het die tien Amsterdamse vogels moesten
dak van een geparkeerde auto, turend
determineren. Als de reiger volledig in
naar een balkondeur, wachtend tot die silhouet op de foto had gestaan, had
opengaat en iemand een lekkernij naar iedereen hem vast uit duizenden herbuiten gooit. Vaker staat er eentje langs kend.
de kant van de sloot, turend naar het
water, wachtend tot er een kikker of vis Het is niet vreemd dat ik deze blauwe
gegrepen kan worden. Nadat ik in mijn reiger eenvoudig kon fotograferen in
eerste tuintje een vijver van slechts één Park Frankendael. Hier is een van de
meter doorsnee had gegraven en gevuld grootste reigerkolonies van Amsterhad met water, stond er al binnen een
dam. Er nestelen ieder jaar zo’n 130
paar dagen een reiger op het dak van
paar, al kan het aantal flink minder
mijn schuurtje te turen. De padden en
zijn na een strenge winter. Ook in
bruine kikkers hadden mijn vijver nog
het Amsterdamse Bos, Oosterpark,
niet gevonden, dus er viel nog niets te
Vliegenbos en Artis kun je ze in grote
halen. Op het volkstuinencomplex waar getalen bewonderen. In de omgeving
ik nu een tuin heb is daarentegen volop van Driemond zie ik niet alleen de
voedsel in de sloten. Ik zie nog steeds
blauwe reiger, maar ook steeds vaker
voor me hoe de achterpoten van een
de witgekleurde grote zilverreiger. En
groene kikker nog eventjes uit de bek
waarvan ik het bestaan niet wist tijdens
van een reiger staken totdat ook deze
mijn jeugdige fietstochten, zag ik deze
snel verdwenen.
zomer voor het eerst in mijn leven in
het drassige deel van het Diemerbos,
Ik weet nooit wat ik van de reiger moet namelijk de purperreiger. Deze minder
vinden qua uiterlijk. Als het grauw
grauwe reiger broedt vooral in rietweer is, dan ziet de blauwe reiger er
gebieden zoals bij het Naardermeer.
ook grauw uit, een beetje als een grauw Dat is minder ver weg van hier dan de
humeur. Hij vliegt met ingetrokken nek middelbare school van mijn ouderlijk
en dat ziet er minder elegant uit dan
huis, dus de fietstocht naar de kolonie
een ooievaar die met langgerekte nek
purperreigers staat genoteerd op mijn
rondcirkelt. De krassende schreeuw is
te-doen-lijst. Wie gaat er mee?
ook niet iets om naar uit te kijken. Zo
kreeg ik een keer een rolberoerte toen
Carla Custers

De blauwe reiger
Ik ben opgegroeid op een boerderij en
ik zal regelmatig reigers hebben gezien
tijdens de fietsritten van 15 kilometer
naar de middelbare school en 15 kilometer terug, maar ik kan het me niet
herinneren. Mijn jeugdherinneringen
blijven sowieso verstoken van vogels,
afgezien van witte kwikstaarten die
altijd te vinden waren op ons erf en het
geluid van koerende (hout?) duiven. Ik
kan me ook krijsende meeuwen herinneren bij een keer wakker worden op
het strand nadat er een eindexamenfeestje had plaatsgevonden, maar daar
blijft het verder bij. Het zal me niet
geïnteresseerd hebben.
Eenmaal in Amsterdam gingen de
watervogels in de grachten mij opvallen. Misschien omdat ik ze daar niet
had verwacht of omdat er opeens veel
minder natuur om me heen was en het
beetje dat er wel was daardoor opviel.
Ik zag meerkoeten, futen, meeuwen en
ook blauwe reigers.
Dat de blauwe reiger best wel een grote
vogel is, realiseerde ik me toen ik op
weg naar een studiegenoot over de
brug naar het KNSM-eiland fietste en
er eentje op de reling zat. Hij zat met
de snavel richting het fietspad en ik
kon niet uitwijken, behalve me dun
maken en zo ver mogelijk van de reling
wegblijven. De snavel leek opeens vele
meterslang en ook extra puntig.
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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.

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.
Begin 2022 zijn er weer diverse Eerste
Hulp cursussen.
Voor meer informatie zie:
www.ehbo-mitella.nl

Biljartvereniging Geinburgia
Zodra de corona maatregelen voor bin- Nog geen lid? Kom gerust eens langs
nensporten het weer toestaan, starten om de sfeer te proeven en een partij
mee te spelen.
wij het biljarten weer op.
Altijd al willen biljarten? Dat kan bij
ons op woensdagmiddag en donderdagavond. Gewoon doen!

Vragen? Stel ze ter plekke of neem
contact op via mail
biljart-geinburgia@xs4all.nl

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.

Eerst even sfeer proeven? Kom langs.

Onze leden spelen graag een onderlinge partij in de interne competitie,
en zodra het weer mag ook in de
regionale competities.

Interne competitie middagploeg:
woensdag 12.30-17.00 uur
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Oefen en trainingsmiddag:
maandag 12.30-16.00 uur

Interne competitie avondploeg:
donderdag 19.30-23.00 uur

Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is de Jan Woudsmaschool..

Jasper Jansen
Sinds wanneer werk je in
Driemond?
Jasper Jansen werkt nog maar kort in
Driemond: hij is op 1 november 2021
op de school begonnen als opvolger
van Monique Gentenaar. Hij is voor de
functie gevraagd: zijn oude school en
de Jan Woudsmaschool vallen onder
dezelfde stichting: Florente basisscholen.
Jasper Jansen is in 1991 geboren in
Haarlem maar verhuisde al snel naar
Zuid-Limburg, het dorpje Gulpen,
waar hij ook naar de basisschool
ging. Later verhuisde het gezin
naar Beek, dat ook in Limburg ligt
maar iets Noordelijker. In 2012
vertrok Jasper naar Amsterdam
om te studeren. Hij woonde kort in
Amsterdam, in Holendrecht maar
verhuisde al snel naar Utrecht waar
hij nu nog steeds woont, naar alle
tevredenheid. “Utrecht is wat compacter dan Amsterdam, eigenlijk is
het een soort klein-Amsterdam”.
Hij woont alleen.
Na zijn studie ging Jasper werken
op de Noorderbreedte in Diemen, een
grote basisschool met zo’n 500 leerlingen. Na 4 jaar als leerkracht gewerkt
te hebben werd hij adjunct-directeur
en gaf hij leiding aan zo’n 50 medewerkers. Een heel verschil met de
Driemondse dorpsschool waar hij nu
werkt: er zijn 142 leerlingen en hij geeft
leiding aan 14 medewerkers. Wat hem
vooral opgevallen is is de saamhorig-

heid die er heerst, het feit dat iedereen Hij vindt het team op school belangiedereen kent en de vriendelijkheid van rijk maar vooral de kinderen, die zijn
het allerbelangrijkste voor hem. Er
de ouders.
zijn altijd wel kinderen in een klas, op
een school, die extra aandacht nodig
Wie is belangrijk voor jou en
hebben en voor wie je het verschil kunt
voor wie ben jij belangrijk?
maken. Zo was er een meisje dat hij in
Natuurlijk is zijn familie het belangde 7e groep had begeleid en die hem
rijkste voor Jasper Jansen: hij heeft
laatst uitnodigde voor een rondleiding
een oudere en een jongere broer. Zijn
ouders zijn gescheiden: de een woont in op haar middelbare school. Dat is
natuurlijk leuk.
Haarlem, de ander in Limburg dus dat
is een heel gependel. Hij kan altijd op ze
Corona levert heel veel problemen op:
bouwen en dat is belangrijk.
er is veel uitval. Nieuwe leerkrachten
Ook zijn vrienden zijn belangrijk: hij
zijn moeilijk te vinden. De werkdruk is hoog, er moet heel veel
geregeld worden en de ouders zijn
kritisch.

Jasper Jansen is
tot de zomer de
interim directeur van de
Jan Woudsmaschool
heeft vrienden in Utrecht maar ook in
Limburg waar regelmatig heen gaat. Ze
komen ook wel naar Utrecht toe. Af en
toe gaan ze een weekendje weg.
Voor het derde jaar tennist hij, al geeft
hij eerlijk toe dat vooral het sociale
aspect belangrijk is. Hij zit dan ook
in de jeugdcommissie maar ook in de
feestcommissie.
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De nieuwe schoolleider geeft aan
dat hij het belangrijk vindt om
voor iedereen een luisterend oor te
hebben. Hij kan met allerlei soorten
mensen goed opschieten en heeft
eigenlijk nooit met iemand ruzie.
Respect vindt hij heel belangrijk en
hij beschouwt zichzelf als een echte
verbinder.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Jasper Jansen geeft toe dat hij Driemond nog helemaal niet kent. Zijn favoriete plek is dan ook zijn werkplek: de
Jan Woudsmaschool.

