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16 MAART 2022: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN!

Driemond stemt
voor de bestuurscommissie

Weesp -Driemond
In maart 2022 komt Weesp bij Amsterdam en wordt Driemond onderdeel
van het het stadsgebied Weesp-Driemond. Inwoners het nieuwe stadsgebied kiezen 11 leden voor de nieuw te
vormen bestuurscommissie. Uit hun
midden kiezen die weer 3 leden voor
het dagelijks bestuur.
De bestuurscommissie Weesp-Driemond advisereert het dagelijks bestuur
van het stadsgebied Weesp-Driemond
en ook de gemeente Amsterdam. Zij
vormen de schakel tussen de burgers en
het stadhuis. Het gaat dan om zaken die
de inwoners van Weesp en Driemond
direct raken, zoals de inrichting van de
publieke ruimte, afvalinzameling en
welzijnswerk.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart hebben zich 2 Driemondse
kandidaten verkiesbaar gesteld:
Mathijs Petri, nr.3 op de lijst van de
WSP (Weesper Stads Partij) en Melati
Paät, nr. 2 op de lijst van GroenLinksWeesp. We hebben beiden geïnterviewd over een paar actuele punten
zodat u weet waar ze voor staan.

Mathijs Petri, nr. 3 op de lijst van de
WSP (Weesper Stads Partij)

zoals gas, olie en kolen gebruiken en
overgaan op duurzame energie.
Melati vindt het belangrijk dat er een
balans is tussen goed wonen en verduurzaming en “van het gas af”. Zolang
we steeds maar nieuwe spullen willen
kopen, vlees eten, autorijden, vliegen
etc. verandert er niet veel. Mensen
moeten bewuster worden van hun
omgeving. Je moet mensen inspireren
om op kleine schaal te beginnen, je
moet niet te fanatiek zijn.
Mathijs benadrukt de noodzaak van
Windturbines
het overgaan op duurzame energie. Het
Melati kan zich voorstellen dat men
is belangrijk dat de overheid dat niet
in Driemond tegen windturbines is. Ze alleen beslist, maar in samenspraak
vindt het belangrijk dat er een goede
met de bewoners. Er moet naar de
balans is tussen prettig en veilig wonen burgers geluisterd worden waar en op
en duurzaamheid. De belangen moeten welke manier die transitie plaats vindt.
goed afgewogen worden. Mathijs vindt Er moet draagvlak zijn voor maatreWindturbines niet acceptabel voor
gelen. Als je bijv. kijkt naar de gang
Driemond. Mensen zijn in Driemond
van zaken rond de biomassacentrale
komen wonen vanwege de kleinschalig- bij Diemen, dan zie je dat er te weinig
heid en het groen. Dat maak je kapot als wordt geluisterd naar de mensen die er
je er windturbines plaatst.
direct mee te maken hebben.

Energietransitie

Openbaar vervoer

De energietransitie houdt in dat we
geen/minder fossiele brandstoffen

Melati is voor verbetering van het OV,
het GVB zou zo vaak mogelijk moeten

Melati Paät, nr. 2 op de lijst van
GroenLinks-Weesp

rijden, ook ’s avonds en in het weekend.
Vanwege het ontbreken van OV heeft
ze op haar 42e haar rijbewijs moeten
halen. Melati vindt Mokum Flex met
4 haltes in het dorp een goed initiatief
maar vindt dat er meer bekendheid aan
zou moeten worden gegeven. Mathijs
vindt goed OV ook belangrijk. De bus
zoals die nu rijdt moet in iedere geval
blijven maar verder is hij voor slimme
oplossingen zoals vervoer op afroep. OV
zou je digitaal moeten kunnen regelen.

De Dorpsraad van Driemond
Melati is blij met een goed draaiende
dorpsraad. Ze vindt een duidelijke vertegenwoordiging van Driemond belangrijk. Voor overleg met de gemeente,
maar ook met Weesp, stadsdeel Zuidoost en Oost. Ook Mathijs vindt de
dorpsraad belangrijk. Zo noemt hij als
voorbeeld de discussie over de windturbines: een vertegenwoordiger van de
dorpsraad was onderdeel van de stedelijke klankbordgroep. Wat hem betreft
moeten we steeds alert blijven en onze
stem laten horen. Mathijs is nu nog lid
van de dorpsraad, maar als hij gekozen
lees verder op pagina 2

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 19 maart.
Abonnement voor lezers buiten Driemond is
mogelijk à € 29,00 per jaar (dit zijn de
portokosten).
Ingezonden stukken waarvan de
afzender bij de redactie niet bekend is,
worden niet geplaatst.
Redactie:
Tom Hemminga
Vacature
Eindredactie:
Ubald Seveke

DORPSHUIS DRIEMOND
Bent u op zoek naar informatie over
verenigingen in Driemond, openbaar vervoer
en bustijden, gemeentelijke zorginstellingen
meldpunt openbare ruimte en zorg en overlast,
loket zorg en samenleven, huiselijk geweld,
bibliotheek, recreatie, etc?
Dorpsraad Driemond
Stammerlandweg 10,
1109 BR Amsterdam-Driemond
Het kantoor van de Dorpsraad is geopend
van maandag t/m donderdag 10-14 uur
Telefoon: 0294-414883
Website: www.driemond.info
Ook kunt u onder het genot van een kopje
koffie de krant lezen in het dorpshuis.
Financieel-Office-Manager:
Tom Hemminga
dorpsraad@driemond.info

OVERIGE INFORMATIE
Politie, brandweer en ambulance:
Spoed 112
Politie: Basisteam Gaasperdam
Remmerdenplein 102,
Wijkagent: Hans Ackermans
geen spoed, wel politie, tel 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Brandweer: Post Driemond (kazerne
Maxima) Spoed 112.
Gemeente Amsterdam
De gemeente is via één algemeen
nummer op werkdagen van 08.00-18.00 uur
te bereiken. tel: 14 020
Bij noodgevallen en overlast kunt u
24 uur per dag bellen
Als 14 020 niet werkt kunt u bellen met
020 624 1111

Nieuws uit het dorp
Politiek
Met de komende verkiezingen in zicht
hebben zich al diverse politieke partijen gemeld die graag in onze dorpskrant wilden adverteren. In goed
overleg met de Dorpsraad is besloten
daar geen gehoor aan te geven. De
dorpskrant streeft – in nauwe samenspraak met de Dorpsraad – naar een
politiek neutrale berichtgeving met als
hoofddoel een levendige communicatie
met de Driemonders over zaken die
ons allen aangaan.
Zo kunt u op deze pagina's lezen
over twee Driemondse kandidaten
voor de gemeenteradsverkiezingen
op 16 maart. Beiden zetten zich vanuit
een iets andere invalshoek in voor de
belangen van Driemond binnen het
nieuwe stadsgebied Weesp-Driemond.

Ubald Seveke, eindredacteur Dorpskrant

vervolg van pagina 1
wordt in de bestuurscommissie kan hij
dat niet blijven.

sperkarspel. Hij waarschuwt ervoor
dat er veel mis kan gaan bij de overdracht van stadsdeel Zuidoost (waar
Driemond nu bij hoort) naar Weesp.
De gevolgen voor Driemond van Hij benadrukt dat de bestuurscomhet samengaan met Weesp?
missie de oude gemeenteraad is, met
minder bevoegdheden en minder geld,
Melati ziet voor alle partijen veel
voordelen in een goede samenwerking. en dat het beleid in Amsterdam wordt
bepaald. Hij heeft gekozen voor een
Samen sta je sterker en krijgt meer in
lokale partij omdat die meestal beter
de melk te brokkelen. Veel Driemonluisteren naar de burgers dan een landers doen toch al hun boodschappen
in Weesp en hebben daar hun huisarts, delijke partij.
dus is het ook vanzelfsprekend dat
Zowel Melati als Mathijs benaDriemond en Weesp samengaan. De
drukken dat het belangrijk is dat elke
bereikbaarheid van Weesp zou verbeDriemonder gaat stemmen op 16 maart.
terd moeten worden. Weesp kan van
Amsterdam profiteren qua sociale zorg Melati vindt het ook belangrijk dat
jongeren dat doen; voor de bestuursen Driemond van bijv. de bestaande
schuldhulpverlening en de ouder-kind- commissie mag dat al vanaf 16 jaar
zorg van Weesp. Mathijs benadrukt de (gemeenteraad vanaf 18 jaar)!
gezamenlijke geschiedenis. Driemond
was vroeger deel van de gemeente Wee- Leny Schuitemaker
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

dorpsraad@driemond.info

Maar beiden zullen ook ervaren dat er
in de nieuwe bestuurscommissie eigenlijk geen plaats is voor een directe vertegenwoordiging van Driemond.
Bij de voorbereidende gesprekken die
verleden jaar hebben plaatsgevonden
tussen de Dorpsraad en de toenmalige
politiek verantwoordelijken, Rutger
Groot Wassink (Amsterdam) en Leon
de Lange (Weesp), zijn wel geruststellende woorden gesproken over de
aparte positie van Driemond in het
nieuwe stadsgebied en respect voor de
door ons geformuleerde kernwaarden,
maar een plek in de bestuurscommissie
bleek geen optie. Het valt voor beide
kandidaten te hopen dat de toen uitgesproken goede voornemens voortleven
in de nieuwe bestuurscommissie.

Stadsgebied Weesp – Driemond
Coördinator: Olaf Bánki

2

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
Koningsdag 2022

om een Oranjefeest te organiseren waar
wij als Oranje Vereniging achter staan.
Beste dorpsbewoners, oud Ons doel is om een Oranje feest te orgadorpsbewoners en bewoniseren voor jong en oud en dit voor
ners uit de omstreken,
iedereen toegankelijk te maken.
Helaas moeten wij u
Uiteraard hopen wij volgend jaar
teleurstellen; ook dit jaar
weer een Oranjefeest te kunnen organigeen Oranjefeest op ons mooie dorpsseren!
plein!
Gezien de huidige maatregelen en de
Bestuur Oranje vereniging
onzekere toekomst, is het onmogelijk
Driemond

Agenda
FEBRUARI
28

24

MAART
01
02

2 maart: Informatieavond zonnepanelen
Zoals in de vorige dorpskrant gemeld,
zijn wij bezig met het organiseren
van een zonnepanelen actie voor
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.
Op woensdag 2 maart om 19.30
uur zal een informatieavond in de
MatchZO zijn. Daar is ruimte voor
verdere vragen en is de installateur
aanwezig. We hopen ook nog op een
vertegenwoordiger van de gemeente.
Als u interesse heeft, zal de installateur bij u langskomen en op basis van
uw wensen en de mogelijkheden een
offerte maken. De korting van de actie
wordt daarin verrekend.
Uiteraard is dit alles onder voorbe-

houd van corona-maatregelen. In het
geval van een nieuwe lockdown komen
we met een online alternatief, of zorgen
we dat mensen die digitaal niet handig
zijn opgebeld worden. Schrijf u daarom
in elk geval in voor deze avond, want
dan houden we u op de hoogte!
Stuur daarom een mail naar dorpsraad@driemond.info om u aan te
melden. Of doe de antwoordbon in
de brievenbus bij het kantoor van de
Dorpsraad in de MatchZO. Hier kunt
u ook het informatiepakket afhalen,
met meer informatie over de gekozen
installateur, de prijs, de garantie en
de technische mogelijkheden. U kunt
het pakket ook downloaden vanaf onze
website: www.driemond.info.
Voor meer informatie kunt u ook
bellen of appen naar 06-83291422.
Namens de werkgroep Energietransitie:
Roeland Vos & Mathijs Petri

ANTWOORDBON COLLECTIEVE ZONNEPANELEN ACTIE DRIEMOND
JA / NEE , ik meld me aan voor de info-avond op 2 maart
JA / NEE , ik wil op de hoogte blijven van de actie

03, 10,
17, 24,
31
04

07, 14,
21, 28
10

16

19
23

Adres
E-mail
Telefoon.
Stuur de bon op of doe hem in de brievenbus bij: Stichting Dorpsraad Driemond,
Stammerlandweg 10, 1109 BR Amsterdam-Driemond
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Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant maart
Informatieavond zonnepanelen 19:30 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
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Verkiezingen gemeenteraad en stadsgebied
Dorpshuis/MatchZo
Verspreiding dorpskrant
maart
Busreis Senioren

APRIL
01
01

04, 11,
25
07, 14,
21, 28

Naam

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

Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant april
Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo

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

Nieuws!

Leentjebuur
Wild
Heeft u ook zo’n hekel aan onkruid? Van die geniepige plantjes die in je tuin opkomen
als je even niet kijkt, als je even geen tijd hebt gehad om te schoffelen? Van die plantjes tussen de tegels, die in een mum van tijd lange slierten maken en overal op komen
en dan nog bloeien ook? Van die plantjes die ze tegenwoordig “stoepplantjes“ noemen. Van die plantjes die belangrijk zouden zijn voor de biodiversiteit, voor vogels en
insecten. En voor jezelf.
Nou uit die laatste zin begrijpt u het al: ik heb helemaal geen hekel aan stoepplantjes.
Ik hou ervan. Ik maak wel onderscheid tussen madeliefjes, herderstasjes, klavertjes
en kaasjeskruid en de “pispotjes”, maar daar heb ik het al eerder over gehad. Die trek
ik gewoon uit de grond, hoewel die ook mooi bloeien.
De Hortus van de universiteit van Leiden maakt sinds een paar jaar reclame voor
stoepplantjes. Sinds 2016 maken gemeentes geen gebruik meer van chemische bestrijdingsmiddelen, van gif dus, en daardoor kun je nu veel meer stoepplantjes vinden.
Dat zijn wilde planten die òòk nog heel duurzaam zijn. Ze kunnen het hele jaar door
bloeien. Je hoeft ze geen water te geven en kunt er gewoon overheen lopen. En al proberen mensen ze met allerlei middelen weg te krijgen: dat lukt niet. Ze komen altijd
terug. Dat is het mooie: ze zijn oersterk.
Misschien hoort u ook wel bij de mensen die stoepplantjes niet netjes vinden, die vinden dat het een rotzooitje is op straat. Tja, u kunt zich beter maar niet meer ergeren
maar eens goed kijken hoe mooi zo’n bloemetje is. Ook paardenbloemen zijn prachtig
als je er goed naar kijkt. En ergeren helpt niet: onkruid vergaat niet. Natuurlijk willen we niet dat de straten overwoekerd worden maar niet alles hoeft weg.
Ik werd geïnspireerd door een brief van een van onze dorpsbewoners n.a.v. de oproep van Werkgroep Groen in de dorpskrant van september. Ik citeer: “Jammer dat
de Werkgroep Groen geschrokken is van het ‘onkruid’ in tuintjes, op de stoep en op de
weg en oproept om heel Driemond onkruidvrij te maken. (…) De plantjes zijn ontzettend belangrijk voor de natuur: Ze zijn goed voor de biodiversiteit, want ze trekken
insecten als vlinders en bijen aan. Ze zetten CO₂ om in zuurstof en werken zo tegen
klimaatverandering. Ze hebben een verkoelende werking én we worden als mensen
nu eenmaal gelukkiger van natuur dan van stenen, toch? Het is heel interessant om
eens op te letten wat er nu precies tussen die tegels voor je deur groeit. Het madeliefje
is bijvoorbeeld best geliefd. Dat komt omdat we het herkennen. Als we leren dat die
plant met die mooie kleine witte bloemetjes herderstasje heet of dat de Muurleeuwebek prachtig paars bloeit, ontstaat vanzelf meer waardering. Er zijn speciale posters
ontwikkeld om ze te herkennen: https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1 of download een van de apps zoals ObsIdentify.“ Lijkt me duidelijk.
Zo aan het begin van het jaar zijn we nog bezig met goeie voornemens. Want wat er
met al die discussies over windturbines en “van het gas af” vergeten wordt is dat we
zelf ook zuiniger moeten worden met energie. Bovendien is de energierekening nu zó
hoog geworden dat je ervan schrikt. De verwarming staat nu bij ons overdag op 18⁰
en ’s avonds op 20⁰. Zit ik wel met een dekentje in m’n stoel. En wat we ook gedaan
hebben? De watertemperatuur van de verwarmingsketel op 60⁰C. Schijnt ook te
helpen.
Tot slot voor in de agenda: op 16 maart kunt u weer stemmen voor de gemeente en
ook voor de bestuurscommissie Weesp-Driemond. Belangrijk hoor!

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!

Ik wens u veel te genieten en weinig ergernissen, wees een beetje lief voor elkaar.
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

In Memoriam Alice Draijer-Veldhuisen
1928-2022
In 1929 verhuist een heel klein meisje
met haar ouders van Sloterdijk naar
de Lange Stammerdijk. Eerst nog
in Diemen, maar vanaf 1938 huurt
vader Wouter Veldhuisen de boerderij
Palestina. Zo wordt de jonge Alie
ingezetene van Weesperkarspel. Vader
grossiert in melk, voornamelijk in
Amsterdam, en later houdt hij ook
zelf koeien. Alie groeit op als een
boerenkind. In die tijd hebben alle
kinderen een taak in het
bedrijf. Zij moet waterhalen
uit de put en aanmaakhoutjes
hakken. Ook de hooitijd geeft
extra drukte.
De oorlog brengt spanning: in
de meidagen slaat een Duitse
bom de dijk kapot, de polder
loopt onder en Alie moet snel
haar vader achter in het land
waarschuwen zodat de koeien
net op tijd aan het water
kunnen ontsnappen. Haar
zusje wordt ziek en overlijdt,
11 jaar oud. Dat raakt haar
diep. Later in de oorlogstijd is
ze actief bij het Comité Helpt
Elkander. Dat verzamelt
voedsel, zodat behoeftigen een
maaltijd kunnen krijgen. Haar
lagere schooltijd brengt ze
door op de Christelijke Lagere
School in de Burg. Bletzstraat
in Geinbrug; een half uur lopen over de
dijk naar het buurtschap.
Vanaf haar twaalfde gaat ze naar
de grote kerk in Weesp, bezoekt
de catechisatie en doet belijdenis.
Ook wordt ze lid van de Christelijke
Meisjesvereniging in Geinbrug en ze
wordt zelfs na de oorlog voorzitter van
de Chr. Jongeren Plattelandsbond afd.
Weesperkarspel. Later, in 1982, is ze
diaken in de kerk. Inmiddels noemt

ze zich Alice, heeft ze in 1971 Cor
Draijer leren kennen en wonen ze in
Weesp. Daar zijn ze heel actief in het
bestuderen van de geschiedenis van
de stad: Cor wordt voorzitter van de
Historische Kring en Alice is er als de
kippen bij als ergens de straat wordt
opengebroken om, als er geschaft
wordt, zelf te graven en naar oude
voorwerpen te zoeken.

Weesperkarspel en van de mensen die
er leefden. Gezien hun hoge leeftijd
stoppen ze in 2017 als actieve leden
van onze Kring en krijgen ze beiden
het ere-lidmaatschap. Inmiddels
verhuizen ze, noodgedwongen, naar
de flat in de Ingelandenstraat. Vooral
Alice valt het zwaar afscheid te moeten
nemen van hun mooie huis aan de
Fijnvandraatlaan. Gelukkig kan een
aantal van de vele verzamelingen
mee, maar de uitgebreide
Oranjehuis-verzameling
van Alice krijgt een andere
bestemming.
De ouderdom komt met
gebreken: Cor gaat geestelijk
achteruit en Alice blijft
helder maar aan bed en stoel
gebonden. Tenslotte komen ze
terecht in een verzorgingshuis
te Muiderberg.
Voor het laatst heb ik hen begin
december daar bezocht en lang
met Alice kunnen spreken over
Driemond. Heel belangstellend
is ze nog naar het reilen en
zeilen in het dorp. Maar ze
is moe, heel erg moe. Op 19
januari 2022 overlijdt ze, 93
jaar oud.

In 2006 melden Cor en Alice zich bij
onze pas opgerichte Historische Kring
Driemond en leveren vanaf het begin
een grote en inspirerende bijdrage aan
het vastleggen van onze geschiedenis.
De eerste twee boekjes van onze reeks
groene boekjes schrijven ze samen
en ze dragen verder bij aan de andere
deeltjes en aan onze de fotoboeken.
Het feilloze geheugen van Alice is
een onuitputtelijke bron voor het
vastleggen van de geschiedenis van
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Met dankbaarheid dat ik haar
heb leren kennen, kijk ik terug op
een bevlogen en sociale vrouw: Alice
Draijer-Veldhuisen.
Namens de Historische Kring
Driemond
Tjark Keijzer
Voor meer historische stukjes kijk op
historischekringdriemond.nl

Nieuws uit het dorp
Beste Sponsors van
SV Geinburgia,
Wij willen u weer
graag bedanken voor
het sponsoren van
onze vereniging.
Met wederom een
bewogen jaar is uw bijdrage meer dan
welkom. Met uw sponsoring helpt u
onze vereniging enorm en zonder uw
steun kunnen wij de vereniging niet
draaiend houden.
• Bouw- Schilders & Onderhoudsbedrijf L.B.
van Sermond uit Amsterdam
• Organisatie van de Jaap Beun Klaverjasmarathon
• Klussenbedrijf Wout Reneman uit Almere
• Donald Swaluë Timmer & loodgieters werk
uit Driemond
• Jeroen Meijer Tuinonderhoud uit Driemond
• Hairstylist Jerry uit Weesp
• Ippies.nl Het snelste online spaarprogramma van Nederland! uit Weesp
• Transportbedrijf J.K. Van den Broek & Zn
BV uit Nederhorst den Berg
• Edwin Meijer Installatietechniek uit Driemond
• Café Toeters & Bellen uit Weesp
• Ramesh bestratingen uit Weesp
• L Mobile uit Amsterdam

• Van Velthuysen Liebrecht uit Weesp
• Sportpaleis.nl uit Almere
• Hoba BV Producent van brood snij-, verpakkings- en sluitmachines uit Weesp
• W.J.G. de Jong schilder en onderhoudsbedrijf uit Driemond
• Koster Di Giacomo makelaardij uit Weesp
• GVS Verbouw Geoffrey van Vliet uit Driemond
• Topwebshop.nl De webwinkel die bij u
thuiskomt uit Weesp
• Beauty by Linda Schoonheidsspecialiste
uit Weesp
• Café – restaurant De Eendracht uit Weesp
• Bosman Fokker Advocaten uit Hilversum
• La LieFra XL De specialist in wensbalonnen van Nederland! uit weesp

Pixel-Art op de Jan Woudsmaschool

Op de Jan Woudsmaschool zijn we
regelmatig creatief bezig. Creatieve
opdrachten stimuleren het leerproces
van onze kinderen. Het gaat bij de creatieve opdrachten niet alleen maar om
het in de vingers krijgen van verschillende technieken, maar ook aan het
Namens onze leden, vrijwilligers en
bestuur bedankt voor het vertrouwen in plezier beleven aan het zelf maken van
een werkstuk waar je trots op bent. We
onze vereniging!
Ook sponsor worden? Of weet u iemand proberen de kinderen kennis te laten
maken met verschillende vormen van
die sponsor zou willen worden? Stuur
kunst en cultuur. Deze week zijn we
ons een mail naar
in de middenbouw bezig geweest met
sponsoring@geinburgia.nl. Wij
Pixel-Art. De kinderen hebben geleerd
gaan heel graag met u in gesprek!
wat pixels zijn en de leerkracht heeft
hier een creatieve opdracht aan verbonSportieve groet,
den. De kinderen waren heel gemotiSponsorcommissie SV Geinburgia
veerd aan het werk en de resultaten…
Frank Visser
die waren prachtig!
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Nieuws van de seniorensoos
Fijn dat we weer konden beginnen op
de soos. U zegt het al als u binnenkomt;
wat kijk ik uit naar de woensdag, lekker
eruit bijkletsen en gezelligheid. Dat
is muziek in ieders oren, en nu maar
hopen dat we open kunnen blijven. We
hebben buiten de koffie en thee heerlijk
een borrel gedronken en zijn wij weer
verwend door onze dorps snackbar
Rezk & de Vries, met een schaal heerlijke borrelhapjes. Familie Rezk hartelijk bedankt voor jullie altijd spontane
sponsoring. Ze hebben gesmikkeld,
onze dankbare senioren.
Wat bent u allemaal enthousiast over
het onverwachte uitje. 23 Maart gaan
we een mooi ritje maken richting de
Beemster en Schermer. In Oterleek
staat een heerlijke lunch klaar, aangeboden door de Dorpsraad. Een zeer
welkome verrassing in deze tijd, heerlijk voor u zo’n onverwacht cadeautje.
Na de lunch gaan we een onverwacht
bezoek brengen aan de kaas en klompen boerderij de SimoneHoeve. Dus
i.p.v. alleen een lunch een klein extraa
tje erbij de boerderij! Fijn dat er ook
aan ons gedacht word door de Dorpsraad, Gladys en Tom top !! De bus staat

om 10.15 op het pleintje en vertrekt
om 10.30 uur, wij zijn rond 16.30 weer
terug.
Ondertussen zijn we druk met het verzetten van onze eigen Kerstreis en iets
zoeken voor deze dag. Want met Kerst
was het bezoek aan het tuincentrum en
een Kerstdiner, maar toen kwam die
corona er weer tussen. Nu gaan we op
woensdag 25 Mei erop uit en is de dag
langer. Dit was gedeeltelijk gesponsord
door de RABO bank en moesten we
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zelf bijbetalen. Ook mevrouw Dijkstra
bedankt voor uw bijdrage. De meeste
van u hebben al betaald, dat staat genoteerd ook op de lijst dat u meegaat.
Maar gepuzzel is het wel, en natuurlijk fijn dat de restaurants ons graag
verwelkomen in deze verschrikkelijke
tijd. Yvonne en Ruud van Panhuijsen
Elektro namens alle senioren weer hartelijk bedankt voor jullie sponsoring.
We gaan er in April/Mei er zeker iets
geweldigs meedoen voor onze senioren. Wij weten zeker dat zij er van gaan
genieten. Dus lieve senioren we krijgen
het druk tot de zomerstop. Dan beginnen we weer met het sparen en plannen
voor Kerst en hopelijk blijft u allen
gezond.
Lieve Riek Tishauser, wij wensen u allemaal sterkte toe. Wij weten dat u vecht
tegen deze vreselijke ziekte en u optimisme is zo sterk, … even naar dokter
voor een hoestje … , laten wij maar
genieten zolang we kunnen. Tranen
lopen over mijn wangen en hoop jullie
nog heel lang bij ons te hebben.
Namens seniorensoos
Annie van Alphen

Nieuws uit het dorp
In memoriam
Jacolien Hogenhout-van den Bosch
van kaasboerderij Geingenoegen
Op 19 januari jl is Jacolien op 56
jarige leeftijd overleden. Vroeger
woonde ze in het Blauwe Huis aan
de Stammerdijk. In 2010 kochten
Jacolien en Bart een boerderij aan
het Gein en sinds 2013 was dat kaasboerderij Geingenoegen. De boerderij was zelfvoorzienend. De vier
kinderen werkten ook mee: Arend,
Corné, Maria en Anna.
Veel Driemonders zijn vaste klant en
komen elke week kaas kopen
Jacolien was altijd opgewekt en al

was de winkel alleen de laatste drie
dagen van de week open, als je per
ongeluk op een woensdagmiddag
voor de deur stond en ze zag je was
dat ook geen probleem.
Met drie koetsen kwam op 26 januari
de begrafenisstoet vanuit Weesp bij
Driemond aan, met daarachter een
dertigtal fietsers. Veel mensen, veel
bloemen, veel verdriet.
We wensen iedereen sterkte.
Dorpsraad Driemond

In memoriam
Gerrit Verbrugge 1941-2022
Gerrit Verbrugge was een geboren
Geinbrugger. Hij kwam uit een gezin
met 8 kinderen dat woonde aan de
Abcouder Straatweg, op een molen
zonder wieken. Waterleiding was er
niet. In 1953 verhuisden ze naar Zandpad 7. In 1958 ging Gerrit werken bij
de Waterleiding. Hij trouwde met
Beppie Pieterse in 1967, in 1969 werd
hun zoon Mike geboren.
Na zijn pensioen was hij nog actief
maar ging zijn gezondheid achteruit.
Hij werd een bekende verschijning
op zijn scootmobiel waarmee hij door
het dorp racete. Hij interesseerde zich
voor de geschiedenis van WeesperkarIk wil iedereen bedanken voor het
medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn vader
Gerrit Verbrugge
Mike Boemer
8

spel en de Sluisfabriek en was lid van
de historische kring.
Op 21 juli 2021 overleed Beppie. Ook
Gerrit was ziek en werd opgenomen.
In december kwam hij weer thuis
en het leek goed met hem te gaan.
Helaas overleed hij vrij plotseling op 8
januari.
Gerrit was een van die oude Driemonders die bij het dorp hoorde. Hij zal
gemist worden. We wensen zoon Mike
en verdere familie en vrienden sterkte.
Dorpsraad Driemond

Nieuws uit het dorp
Groene oase om de hoek

koekoek en de ransuil. Vogelaars uit het nen, het behoud en de innovatie ervan.
Deze plekjes groen met veel biodiverhele land weten beide tuincomplexen
siteit zo dicht bij de stad zijn immers
ook
te
vinden
voor
zeldzame
winterIn Driemond zijn er, naast een nutsheel bijzonder. En we trekken ook met
gasten
als
de
witkopstaartmees
en
de
tuin direct in het dorp, twee volkstuiDriemonders op in de strijd tegen het
barmsijs.
nen: Linnaeus en Frankendael. Een
plaatsen van een aantal windturbines
Vanaf
1
april
staan
de
hekken
weer
groene oase waar u als dorpsbewoner
waarbij volgens de ambtenaren geen
open
en
kunt
u
vrij
rondwandelen
op
de
van harte welkom bent!
rekening met hinder voor volkstuincomplexen.
Er
is
op
Linnaeus
ook
een
Ooit hoorden ze bij elkaar in de oude
ders en de bijzondere natuur gehouden
natuurspeeltuin
voor
kinderen.
Menige
Watergraafsmeer, daar waar nu o.a.
hoeft te worden. Wij zullen elkaar daarbewoner
uit
Driemond
wist
deze
al
te
het Science Park ligt. In de zeventiger
bij hard nodig hebben!
vinden.
Frankendael
en
Linnaeus
trekjaren moest een deel van de tuinders
ken
inmiddels
steeds
meer
samen
op.
plaats maken en zij kwamen toen in de
Tineke de Rijk
nog kale Gemeenschapspolder terecht. Vanaf vorig jaar met name in het vormVicevoorzitter bestuur Linnaeus
geven
aan
de
toekomst
van
de
volkstuiDat Is Linnaeus, een complex met 317
tuinen met huisjes waar men van 1
april tot 1 oktober mag ovenachten. Op
Gezocht:
Linnaeus is geen elektriciteit, riolering
en gas, wel water. Daar doet men het
(vrijwilliger)
dus met zonnepanelen, gasflessen en
septic tanks. Frankendael, het andere
Na jarenlang de koffietafel te hebben verzorgd heeft Greet besloten te stoppen,
deel met 97 tuinen, verhuisde veel later
om tijd voor zichzelf vrij te maken. Dat vinden we heel verstandig, maar we
en is een stuk “luxer” met wel al deze
gaan haar ontzettend missen! We wensen Greet een fijne tijd en hopen haar
nutsvoorzieningen. Linnaeus is door
uiteraard nog vaak te zien aan de koffietafel, maar dan als gast.
de gemeentelijke landschap architecte
Dit betekent dus ook dat we op zoek zijn naar een nieuwe dame/heer voor de
Doortje de Haan opgezet. Zoveel jaar
koffietafel-inloop van 09:00 tot 12:00 uur. Men kan onder het genot van een
later betekent dat veel groen, mooie
kopje koffie de krant lezen, een praatje met elkaar maken of een boek uitzoeken
doorkijkjes, vaak zwanen, meerkoetjes
in de bibliotheek.
en eenden in de sloten. Vogels weten
deze omgeving sowieso te vinden: er
Spreekt dit u aan? Schroom niet, meld u aan!
zijn de afgelopen jaren zo’n 152 soorten
GLADYS
gespot, waaronder 33 die op de rode
Namens de Dorpsraad Driemond
lijst voorkomen, zoals de boomvalk, de

KOFFIEDAME OF -HEER

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

9

Driemond in vogelvlucht
extra dagverblijf te zijn. De jonge meerkoeten waren ergens anders al geboren.
Op hun foerageertochten door de sloot
kropen ze af en toe op het nest met hun
moeder om daar een middagdutje te
doen of om uitgebreid te poetsen. Terwijl ze dat deden bouwde hun vader
energiek verder aan het nest.

De meerkoet
Wie is er nou niet verliefd op de voeten
van de meerkoet? Of moet ik zeggen
poten? Of eigenlijk: tenen.
In de omgeving van Driemond wonen
aardig wat meerkoeten. Ik heb een keer
50 exemplaren geteld tussen Driemond
en het bedrijventerrein in Diemen.
Geen poot gezien toen, want ze zwommen allemaal in de Gaasp. Het was
winter, de tijd van het jaar waarin je
ze in groten getale bij elkaar kunt zien.
Daarbij houden ze keurig afstand van
elkaar, als in een halve-meter-samenleving. Leuk om te zien dat ze in deze
periode kuddedieren zijn. Als je naar
Weesp gaat om boodschappen te doen,
kun je ze soms ook bij elkaar in een weiland zien, grazend in het groene gras.

te kijken wat er allemaal in verwerkt
zat. Dat waren heel wat plastic zakjes,
maar ook rietjes, wietzakjes, condooms
en mondkapjes. Op de volkstuin zag ik
twee jaar geleden vanuit het keukenraam een meerkoet een nest maken van
alleen maar de groene bladeren van
waterplanten. Ik dacht: “Ah, zó hoort
het.”. De meerkoet vouwde de lange,
stugge bladeren kunstig in elkaar en
het nest werd in de loop van een week
steeds groter en hoger. Ik keek uit naar
de komst van een broedende meerkoet,
maar het nest bleek alleen maar een

In het broedseizoen is het ieder paartje
voor zich en reageren ze agressief op
soortgenoten die te dicht in de buurt
komen van hun nest. Dan klinkt er een
hoop getrompetter en rennen ze met
hun vleugels klapwiekend over het
water om de indringer weg te jagen.
Dat nest wordt bij voorkeur in het riet
gebouwd, maar in de stad zie je ze op
drijvende autobanden of op plankjes
die zijn vastgemaakt aan woonboten.
Alles wat voorbijdrijft wordt gebruikt
om het nest te bouwen en als dat plastic is, het zij zo. In het tv-programma
Vroege Vogels was iemand uit Leiden
te zien die deze nesten na het broedseizoen helemaal uit elkaar haalde om
10

Ik weet niet meer wanneer ik voor het
eerst de poten van de meerkoet zag,
maar ik weet nog wel dat ik ze meteen
fantastisch vond. Ik had zwemvliezen
als bij een eend of zwaan verwacht,
maar bij een meerkoet zit aan elke
teen aan weerszijden een witte, zwart
omrande flap. Die flappen zetten zich
wijd uit als ze de poten in het water
naar achteren bewegen en klappen
weer dicht bij het naar voren bewegen.
Meerkoeten houden niet erg van vliegen, maar al zwemmend kunnen ze
flinke afstanden afleggen op hun zoektocht naar lekkere planten, waterinsecten en weekdiertjes. De zwemflappen
kunnen ze ook goed gebruiken bij het
duiken naar lekkernijen diep in het
water, zoals naar mosselen.
Ik heb geen fetisj, maar ook de grote
zwarte zwemvliespoten van de zwaan
zijn leuk. En natuurlijk de oranje poten
bij de bruine vrouwtjeseend. Of wat
dacht je van de knalgele poten onder de
waterhoen? De meerkoet is duidelijk
niet de enige vogel die onder de waterlinie verrassingen voor ons in petto heeft.
Gelukkig lopen ze ook wel eens op het
droge, zodat wij ze in hun volle glorie
kunnen bewonderen.
Carla Custers

Nieuws uit het dorp

Brandweernieuws
De 32-jarige Mark Rebel is geen onbekende, hij is een geboren en getogen
Driemonder. In het dagelijks leven
werkt hij in de tijdschriftenbranche en
sinds afgelopen zomer is hij actief bij
de vrijwillige brandweer.
Waarom heb jij je bij de brandweer aangemeld?
‘Mijn buurman is vrijwilliger en hij
stelde het voor: “Lijkt het je wat om
lekker fysiek met ons mee te doen?” Ik
ben namelijk sportief, altijd al geweest,
en zo is het gekomen.
We hebben een gezellige club mensen
en de opleiding is heel leuk.’
Wat vind je het mooiste aan vrijwilliger zijn?
‘Ik vind het belangrijk dat ik iets voor
een ander kan betekenen. Als burger

voel je je in sommige situaties machteloos, je kunt niet altijd goed helpen in
een noodsituatie. Maar nu ik dit werk
doe en getraind word om een ander te
redden, weet ik hoe ik moet handelen.
En het is gezellig met de jongens, veel
positieve vibes en we zijn gegroeid
als team. Grappig ook om te zien dat
iedereen iets anders doet in het dagelijkse leven, de ene is agent, de ander is
accountant. We zijn heel divers.’

hoogtevrees had maar toen ik met de
ladderwagen 30 meter de lucht in ging,
voelde ik me prima.
En ik heb iets moois meegemaakt, het
is een sappig nieuwtje, maar tijdens de
opleiding heb ik iemand van een andere
kazerne leren kennen en met haar heb
ik nu een maand of twee een relatie.
Leuk hè, nooit verwacht!’

Waarom zouden meer mensen
zich moeten aansluiten bij de vrijwilligers?
‘Helaas is het niet meer zo vanzelfsprekend dat mensen bij de vrijwillige
brandweer terechtkomen. Máár meld je
aan want jouw frisse ideeën en energie
zijn nodig. Je leert ook jezelf en je eigen
grenzen goed kennen. Ik dacht dat ik

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
mee te spelen.
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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 het Zandpad

Sinds wanneer woon je in
Driemond?

Me l a t i Pa ä t

HAVO-niveau aan het Contardo Ferri- vriend Don, met wie ze aan het Zandnicollege (school voor volwassenonder- pad woont.
wijs). Maar uiteindelijk was dat toch
Verder heeft ze een vriendin die in
niet wat ze wilde.
Melati Paät woont nu sinds 2015 in
de Kippenbuurt woont en is ze ook
Driemond, aan het Zandpad. Maar
In 1990 besloot Melati om de Verple- bevriend met haar buurvrouw. En er
daarvoor woonde ze ook al in het dorp:
is een groepje vrienden die ze al kent
ging in te gaan, omdat dat een brede
van 1999 tot 2009 in de Burg Kastesinds haar verpleegopleiding, ook die
opleiding was waarmee ze alle kanten
leinstraat. In de tussenliggende jaren
zijn belangrijk. ZE heeft niet veel famiop kon. Zij volgde de Anna Reynvaan
woonde ze wel in de buurt: in Weesp,
Opleiding in het AMC. (Anna Reynvaan lie meer maar ze heeft nog wel contact
in de stationsbuurt.
was directrice in het Binnengasthuis en met haar zus en de weduwe en dochters
van haar broer.
de grondlegster van de verpleegkunMelati werd in 1967 in AmsterMelati doet aan yoga, en houdt van
deopleiding in Nederland)
dam-West geboren, in de Piet Mon
borduren en lezen: van Houellebecq
In totaal werkte ze 30 jaar bij het
driaanstraat, Overtoomse Veld. Haar
AMC, waarvan zes jaar op Hematologie tot Flaubert en van Thomas Mann tot
vader kwam uit Indonesië en haar
en de laatste achttien jaar op de Tiener- Isabel Allende.
moeder was een volbloed Chinese uit
Een andere hobby zijn haar knipsels.
afdeling. Ze heeft diverse opleidingen
Suriname, haar opa en oma kwamen
Ze verzamelt allerlei artikelen die ze
gedaan waaronder die voor reanimauit China naar Suriname. Ze groeide
belangrijk vindt: uit kranten en tijdtie-instructeur. Na allerlei reorganisaop met een halfbroer en een halfzus.
schriften, ook uit de dorpskrant Drieties is ze gestopt bij het AMC en heeft
Helaas zijn haar ouders overleden en
mond. De onderwerpen zijn niet alleen
ze gesolliciteerd bij de Jellinekkliniek.
ook haar broer.
“economie”, “wetenschap” en “sterke
Vóór Melati in Driemond kwam
Na de lagere school ging Melati naar
vrouwen”, maar ook “(lokale) politiek”
wonen woonde ze 10 jaar in de Marco
het Gymnasium op het Cartesiuslydus natuurlijk ook Driemonds nieuws.
Polstraat in Amsterdam met wat nu
ceum. Die school stond in dezelfde
Alles keurig in een map.
haar ex-man is. Met hun oudste zoon
straat waar ze woonde. “Ondanks de
Ze fietst graag en heeft net een tweeKolya, die nog een baby was, kwamen
aanleg van de A10 en de flats aan de
dehands racefiets gekocht. Ze is lid van
ze in de Burg.Kasteleinstraat wonen.
Nachtwachtlaan was het een fijne
buurt, waar de gemeente ’s zomers het Ze werd meteen verliefd op de zonnige Groen Links en staat op plek 2 van de
tuin. In 2001 werd nog een zoon gebo- kieslijst voor de bestuurscommissie van
August Allebéplein vol liet lopen met
het stadsgebied Weesp-Driemond.
ren: Yuri.
water, zodat de hele buurt kon zwemHelaas hield het huwelijk geen stand
men. Boodschappen deed je bij de 4=6,
en na haar scheiding in 2009 verhuisde Wat is je favoriete plek in
groenteman Lohman en slager Sjors,
ze naar Weesp. Inmiddels zijn de zonen Driemond?
schoenen kocht je bij Matto, allemaal
het huis uit en wonen allebei in Weesp.
in de Derkinderenstraat”.
Voor Melati Paät is het Zandpad waar
Na de middelbare school had ze een
Wie is voor jou belangrijk en voor haar huis staat haar favoriete plek. ”als
aantal baantjes en trok ook 3 maanik de bocht om kom en de straat in rij
wie ben jij belangrijk?
den met een vriendin door Indonesië.
dan ben ik thuis”. Ze loopt graag op de
Omdat ze vroedvrouw wilde worden
dijk en geniet dan van het uitzicht en de
Natuurlijk zijn Kolya en Yuri het
volgde ze naast de studie Engels aan
schepen.
belangrijkste voor Melati en ook haar
de UvA scheikunde en biologie op
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