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Zo stemde Driemond
Op 16 maart j.l. mochten we stemmen.
Niet alleen voor de gemeenteraad van
Amsterdam, maar ook voor vertegenwoordiging in het nieuwe stadsgebied

Weesp-Driemond.
In Driemond zijn 1.292 kiesgerechtigden opgeroepen voor de gemeenteraad en 1.365 voor het stadsgebied

Gemeenteraad Amsterdam:

Gemeenteraad Amsterdam:

Partij

2018

2022

Partij

2018

2022

Weesp-Driemond. Voor het stadsgebied
mocht er vanaf 16 jaar gestemd worden,
voor de gemeenteraad vanaf 18 jaar.
Driemond had een opkomstpercentage
van 53,6 % voor de gemeenteraad en
53,9% voor het stadsgebied Weesp
Driemond. Landelijk was dit 50,3 %.
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Let op: gemeentelijke diensten pas in 2023

Driemond fuseert met Weesp
Op 24 maart 2022 werden Weesp en
Driemond samen één stadsgebied
van Amsterdam. Ze vormen nu een
bestuurlijke eenheid. Dat betekent dat
de bestuurscommissie Weesp-Driemond, in het stadshuis van Weesp,
voortaan besluiten neemt over de openbare ruimte en de buurtbudgetten van
Driemond.
Voor de meeste Driemonders is dit
een logische fusie. Ook al had het dorp
in de loop der jaren een goede band met
Zuidoost opgebouwd. Veel dorpelingen zijn immers afkomstig uit Weesp
en Weesperkarspel, anderen willen in
Weesp gaan wonen op hun oude dag of
als ze uit huis gaan, en bijna allemaal
doen we er onze boodschappen.

Maar Driemonders opgelet: de
gemeentelijke diensten van Driemond
vallen het eerste jaar nog onder stadsdeel Zuidoost. Die gaan pas in de loop
van 2023 over naar Weesp. Dit betekent dat u voor zaken als paspoorten en
rijbewijzen voorlopig nog moet zijn bij
een van de zeven bestaande stadsdeelkantoren van Amsterdam. Het dichtsbijzijnde daarvan is nog altijd die aan
het Anton de Komplein 150 (stadsdeel
Zuidoost). Ook jeugdzorg en de budgetten voor sport en welzijn vallen het
eerste jaar nog onder stadsdeel Zuidoost.
De Dorpsraad wil stadsdeel Zuidoost,
en met name Marianne van Doorn en

Guno Nimmermeer, hartelijk bedanken
voor de uitstekende samenwerking. We
hopen die goede band met Zuidoost
voort te zetten tot de overdracht van
diensten in 2023.
Ondertussen is Elles le Maitre-de
Clerk benoemd tot nieuwe gebieds
makelaar van Driemond.
Lees verder op pagina 2 »

Nieuws uit het dorp

DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar (niet
in juli en augustus) en wordt huis aan huis
verspreid in Driemond. Oplage 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 21 mei.
Abonnement voor lezers buiten Driemond is
mogelijk à € 29,00 per jaar (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, of
de bibliotheek en recreatiemogelijkheden?
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
Bestuur Dorpsraad Driemond
Voorzitter: vacature; Penningmeester: Rob
Muijs; Secretaris: vacature;
Bestuurslid doelgroepen: Gladys Vos-Orman;
Ubald Seveke; Olaf Bánki;
Klaas Rozendaal; Tom Witkamp; Wim Glansbeek; Leny Schuitenmaker.
Coördinatoren Werkgroepen Driemond
Groot onderhoud Driemond:
Stefan Zuidervaart en Klaas Rozendaal
Verkeer en bereikbaarheid Driemond:
Wim Glansbeek
Groenvoorziening: Klaas Rozendaal
Windmolens nabij Driemond/Energietransitie:
Mathijs Petri
Stadsgebied Weesp – Driemond: Olaf Bánki
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: 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: 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

Lente
Heel Driemond begint weer groen
te kleuren na een lange, natte winter,
corona lijkt alweer verleden tijd en
Driemond heeft een nieuwe, meer
logische plek gekregen in Groot
Amsterdam, ordentelijk ingebed bij
grote broer Weesp.
Bij de lokale verkiezingen hebben
zowel de Weesper Stads Partij als
Groenlinks goede resultaten geboekt,
waarmee hun respectievelijke kandidaten Mathijs Petri en Melati Paät
beiden een plek hebben veroverd

binnen de nieuw gevormde bestuurscommissie van Weesp-Driemond.
Mathijs en Melatie; namens de
gehele Dorpsraad en redactie Dorpskrant van harte gefeliciteerd!
Deze frisse start geeft ook nieuwe
hoop dat bestaande pijnpunten als
ons gebrekkige openbaar vervoer, de
mega-windturbines en de op handen
zijnde energietransitie gaan leiden tot
politiek maatwerk, waarbij de specifieke belangen van Driemonders de
centrale plek krijgen die ze verdienen.
Ubald Seveke, eindredacteur Dorpskrant

» Vervolg pagina 1
Elles is een geboren Weespse en
wordt het nieuwe aanspreekpunt
namens de gemeente. Een interview
met haar kunt u lezen in de Achterklep
van de volgende Dorpskrant. Elles zal
het dorp de komende jaren helpen
met alles wat op ons afkomt tijdens
de bestuurlijke fusie. Samen met de
Dorpsraad zorgen we ervoor dat de
gemeentelijke diensten zo goed mogelijk worden overgeheveld van stadsdeel
Zuidoost naar stadsgebied Weesp.
Tot slot: bij de vorming van het
nieuwe stadsgebied is het grondgebied

Hulp gezocht in Matchzo

van Driemond vergroot. De huisnummers aan de Provincialeweg (tot en met
nummer 35) en op de Lange Stammerdijk (tot en met nummer 30) horen nu
ook bij ons dorp.
Welkom, nieuwe Driemonders!

Vanuit de stichting proberen wij de
bewoners van Matchzo zo goed mogeDe stichting sport en activiteiten Cenlijk te faciliteren door het schoon
trum Driemond heeft als doelstelling
houden, warm houden en onderhouden
met Matchzo een faciliteit aan te bieden van het gebouw.
waarmee de leefbaarheid van DrieSinds 2015 draaien wij volledig op
mond in stand kan blijven en waar veel vrijwilligers. Op dit moment zijn wij
mensen elkaar kunnen ontmoeten en
op zoek naar hulp. Wij zoeken één
plezier kunnen beleven.
of enkele vrijwilligers die door de week
één of twee dagdelen willen helpen in
De vaste bewoners van Matchzo zijn
het gebouw. Het gaat daarbij vooral om
onder andere de Dorpraad, BSO de
lichte schoonmaakwerkzaamheden.
Hobbithoeve, de Biljartvereniging, de
Het zware schoonmaakwerk zoals de
Tennisvereniging en de Voetbalvereni- vloeren en het sanitair schoonmaken, is
ging Geinburgia. En daarnaast verhuuitbesteed aan een schoonmaak bedrijf.
ren we de sportzaal aan de scholen voor
Ook zoeken wij iemand die zou willen
hun gymnastiek onderwijs, aan indivihelpen in de verhuur van de sportzaal,
duele tennissers en zaalvoetballers, aan waarbij de zaal op gezette tijden moet
de hockeyvereniging, de handbalvereni- worden omgebouwd van gym naar
ging en aan iedereen die in de zaal wil
voetbal of tennis.
sporten.
Mede door overheidssteun zijn we de Wij zouden het superleuk vinden
corona crisis goed doorgekomen. We
als je ons zou willen komen
hebben in die periode zelfs 266 zonhelpen. Neem daarvoor contact
nepanelen op het dak van de sportzaal
op met ondergetekende.
kunnen leggen. Vanaf dit jaar hebben
we de exploitatie van de kantine uitRichard van Vliet
besteed aan de drie sportverenigingen
Voorzitter Stichting SAC Driemond
Geinburgia.
06 - 14 13 66 25
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Nieuws uit het dorp
Einde Historische
Kring Driemond

Na 15 jaar komt er een eind aan de
Historische Kring Driemond. Op 7 april
2022 is in de Algemene Ledenvergadering het besluit gevallen de Historische
Kring op te heffen wegens het ontbreken van nieuwe bestuursleden.
De termijn van penningmeester
Beppie Lucassen is nog wel verlengd
zodat zij tot het eind van het jaar als
bestuurslid deze opheffing goed kan
regelen.
Onze leden is gevraagd om over te
stappen naar de Historische Kring
Weesp (HKW) en Beppie Lucassen zal
zitting nemen in het bestuur van HKW
zodat de aandacht voor de geschiedenis van Driemond/Weesperkarspel
geborgd is.
De website met de beeldbank blijft
bestaan: www.historischekringdriemond.nl en ook blijft Tjark
Keijzer voorlopig zijn historische
stukjes in de dorpskrant schrijven. De
historische bibliotheek in de MatchZo

APRIL
25

28

27
blijft ook (deze boeken mag u niet meenemen).
Als cadeau voor Driemond wordt
er op dit moment een “Vroeger en
Nu-wandeling” opgezet in het dorp
met verwijzingen naar de website. Op
monumentendag (10 september) zal
deze wandeling geopend worden, een
uitnodiging volgt. Eind van het jaar
stopt de HKD dan definitief.
Kijk voor de website van HKW:
https://hkweesp.nl
Dank voor iedereen die ons de afgelopen 15 jaar heeft voorzien van verhalen,
foto’s, spullen etc.
Leny Schuitemaker

Collectieve
inkoop
zonnepanelen
Hans en Marleen uit de
Winterstraat doen mee aan de inkoopactie voor voordelige zonnepanelen in
Driemond. Wij vroegen hen naar hun
ervaringen:
Waarom doen jullie mee aan de actie?
De grootste reden dat we zonnepanelen
aanschaffen is vanwege de stroomkosten. En dan hebben we liever zonnepanelen op ons huis dan een windmolen
in de achtertuin.
Wij hebben uiteraard prijzen van
diverse aanbieders vergeleken, en
GreenFocus is er het beste uitgekomen
qua prijs. Op de voorlichtingsavond in
MatchZo zijn we ook een stuk wijzer
geworden, dat heeft er zeker toe bijgedragen dat we voor hen hebben gekozen.
Wat zijn jullie ervaringen met GreenFocus tot nu toe?
Je belt naar GreenFocus en dan wordt
je snel terug gebeld door een vertegenwoordiger, direct de volgende dag. Die
heeft alles met ons doorgenomen en
nam de tijd om te luisteren en vragen te
beantwoorden. Binnen een uur hadden

Agenda

MEI
01
01

02,
09, 16,
23, 30
(ovb)
03

25
26

Hemelvaartsdag

05, 12,
19

10
18

De inkoopactie van de Dorpsraad loop
nog twee maanden. Met bovenstaande
QR-code gaat u direct naar het informatiepakket. U kunt ook direct contact
opnemen met info@greenfocus.nl. Bijvoorbeeld als u info wil over terugvraag
van de btw of de financiering.
Belangrijk: U hoeft de zonnepanelen
niet in één klap te betalen wanneer u
een voordelige energielening afsluit
via de gemeente Amsterdam. U betaalt
deze lening in 10 jaar af, tegen een
maandelijks bedrag dat vaak lager is
dan uw huidige stroomrekening. Per
direct geld verdienen, dus!
Werkgroep Energietransitie
3

Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant mei
1e Koffieconcert
11:00 - 12:00 uur
Volkstuin Linnaeus
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Start beginnerscursus
hardlopen Driemond Fit
Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo
Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis
Dorpsraadvergadering
20:00 - 22:00 uur
Algemene Ledenvergadering Driemond Fit
Verspreiding dorpskrant
mei
Busreis Senioren
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we de offerte in de mailbox zitten. Nu
zijn we in afwachting van de montage-afspraak, dat duurt iets langer. Maar
al met al zijn we tot nu toe tevreden.

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

21

JUNI
01
5&6
18

Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant juni
Pinksteren
Verspreiding dorpskrant
juni

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

Nieuws!

Leentjebuur
Bovenburen
Misschien woont u al uw hele leven in Driemond, bent u geboren in Weesperkarspel
of in Driemond zelf. Heeft u altijd zonder boven- en benedenburen gewoond, in een
huis met een tuin. Dat maakt u tot een bijzondere Amsterdammer want de meeste
Amsterdammers wonen opgestapeld in straten met hooguit een balkonnetje voor het
buitengebeuren.
Ik ben begonnen in Amsterdam-West, op twee hoog. Onder ons woonde tante Mies,
een vrouw die hijgend en wel elke avond de brommer van haar zoon naar 1 hoog
sjouwde. Toen ik op mezelf ging wonen kwam ik, heel Amsterdams, op driehoog-achter in de Pijp terecht, achter de Albert Cuypmarkt. Een kamer, keuken, toilet en balkon. Op één hoog woonde tante Truus, een oud heilsoldate. Vlak onder ons woonde
een kunstenaar die jembé speelde. De buurman op driehoog-vóór hield er een woest
liefdesleven op na dat je goed kon volgen omdat hij op het hoogtepunt kraaide als
een haan. (Die halve woningen waren gehorig.) Als je wilde douchen deed je dat
in het badhuis. Daar werd veel gezongen en ook in de zomer kon je er nog wel eens
kerstliederen horen. Je begon gewoon Stille Nacht te fluiten en dan deden de andere
baders mee. Alles went.
Vervolgens verhuisde ik, inmiddels met man en zoon, naar de Afrikaanderbuurt in
Oost. Drie piepkleine slaapkamers, (in een ervan was een douche aangelegd), een
flinke huiskamer en een keuken die zo klein was dat er maar een persoon tegelijk in
kon staan. Boven ons woonden 4 gezinnen met kinderen, beneden ons woonde een
junk die regelmatig op het dievenpad ging. Toen het gesneeuwd had zag je zijn sporen in de tuin naar het huis van de buurvrouw en terug: hij had de televisie gestolen.
Toen de huizen gerenoveerd moesten worden verhuisden we naar vijf hoog in het
Entrepotdok, achter Artis. Een huis met genoeg ruimte voor drie mensen waar je op
zondagmorgen de gibbons in Artis kon horen gillen. Hier hadden we alleen onderburen en als een van de buurjongetjes jarig was lieten we aan een touw een cadeautje
zakken tot voor het raam. Je kon het gejuich horen als het binnengehaald werd.
Als echte Amsterdammer droomde ik van een huis met een tuin. We gingen op zoek
in en om Amsterdam en kwamen zo in Driemond terecht waar we deze maand al
weer twintig jaar wonen. Heerlijk. Geen bovenburen, geen benedenburen.
Hoewel: sinds een paar weken horen we steeds gerommel boven ons hoofd. Het
klinkt als buren die verbouwen. En jawel: opeens kregen we ze in de smiezen: twee
kauwtjes zijn een nest aan het bouwen in de dakgoot. Het zijn onhandige vogels: ze
laten de hele tijd hun moeizaam meegenomen takken vallen. De dakgoot eindigt zonder regenpijp (we wonen in een hoekhuis) dus veel last zullen we er verder niet van
hebben. Ik heb wel eens Ymere gevraagd om een regenpijp òf huurverlaging omdat
we geen regenton kunnen aansluiten. (Als het een tijd droog is zouden we leidingwater moeten gebruiken) Nooit antwoord gehad.

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

Ik ben benieuwd of we kleine kauwtjes kunnen verwelkomen en of we die dan te zien
krijgen. Vorig jaar zat er een merelnest in de klimop. We zagen de ouders wel steeds
met wormpjes e.d. tussen de bladeren verdwijnen maar de jonkies hebben we nooit
gezien. Dat zou ook aan de ekster kunnen liggen die af en toe verschijnt. Ik heb de
merel al wel horen zingen dus wie weet.

Gratis boeken lenen in de bibliotheek
in de MatchZo.

Ik wens u een vrolijk voorjaar, zet gerust de bloemetjes buiten,

De bibliotheek in de MatchZo is open!

Uw Leentjebuur

Lekker lezen

Kost niets. Je hoeft je niet in te
schrijven. Ook kinderboeken.

Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer
4

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

Illegaal
Als hij de vloer van zijn
bovenverdieping openmaakt om
leidingen aan te leggen, ontdekt Klaas
Rozendaal een holle ruimte, boven de
schuifdeuren in de woonkamer. Zijn
oog valt op een grijs
voorwerp dat daarin
ligt. Als hij dat met
moeite eruit haalt,
blijkt het een grote,
platte steen te zijn.
Op de steen zijn
vaag afbeeldingen
zichtbaar.
Klaas heeft nog
contact met de
vorige bewoner;
Louis Beekvelt. Die
had tot 1995 een
drukkerij, gevestigd
in een schuur achter
de woning. De
schuur diende in de
dertiger jaren als
werkelozenkeet en
stond toen op een
andere plek.

Je kunt het je nu niet goed meer
voorstellen dat er een tijd was dat
elke uiting op papier of anderszins
onder censuur stond en dat dus de
vijandonwelgevallig nieuws illegaal

4 en 5 mei naderen weer en ook de
herdenking op onze eigen begraafplaats
bij het beeld “Ongebroken Verzet”.
We denken dan ook terug aan de vele
mensen die hun leven hebben gegeven
voor het verspreiden van
een andere waarheid dan
die van de bezettende
macht. De drukkers
en verspreiders van
de illegale kranten:
Trouw, Het Parool, Vrij
Nederland, de Waarheid
en allerlei andere
geschriften.

de gevonden steen met het koninklijk wapen

Beekvelt vertelde dat
die steen gebruikt
werd voor illegaal drukken (litho) in de
oorlog, maar dat het hem te link werd
en hij de steen dus in die ruimte had
verstopt. Uit menig onderduikverhaal
komen dit soort ruimtes ook voor als
verstopplaats voor onderduikers.
Het verzet was in de oorlog niet alleen
actief met illegaal drukken maar ook
verder nog actief in Weesperkarspel.
Zo hebben verzetsmensen uit
Geinbrug de springladingen, die de
Duitsers onder de hoge brug hadden
aangebracht, onklaar gemaakt; een
gevaarlijke actie.

verspreid moest worden. Alleen de
bezetter-vriendelijke pers mocht het
nieuws brengen, dat daardoor, heel
eenzijdig, de waarheid van de vijand
verkondigde. Of komt het u toch
bekend voor? Je ziet hoe het Russische
volk wordt misleid in doel en verloop
van de oorlog in Oekraïne. De kritische
pers in Rusland is monddood gemaakt
en de buitenlandse journalisten
ontvluchten onder dreiging van
gevangenisstraf het land. Maar ook
in onze vreedzame wereld wordt de
waarheid soms geweld aangedaan.
Denk maar aan Fake-nieuws dat op
ruime schaal verspreid wordt.
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Het monument op
het deel van het
Weteringplantsoen in
Amsterdam dat H.M. van
Randwijkplantsoen heet,
bevat een tekst van deze
verzetsman, dichter en
journalist. In de oorlog
was het een fusilladeplaats waar onder meer
30 verzetsmensen
werden geëxecuteerd. De
woorden laten zien hoe
belangrijk verzet is:

Een volk dat voor tirannen
zwicht
Zal meer dan lijf en goed
verliezen
Dan dooft het licht.
Namens de Historische Kring
Driemond
Tjark Keijzer
Voor meer historische stukjes kijk op
historischekringdriemond.nl

Nieuws uit het dorp
Bomenkap
Herfststraat?
Ik snap het schrikgevoel van de bewoners. Vandaar mijn beknopte uitleg wat
eraan vooraf is gegaan.
Het kappen van de bomen is onderdeel van de werkzaamheden Fase 2
groot onderhoud in Driemond. In de
Herfststraat zal na dunning van het
groenvak een mix van boomsoorten
overblijven die de groen-blauw structuur binnen het dorp zichtbaar maken.
Gekeken is naar nieuwe bomen met een
mooie bloeiwijze en prachtige herfstkleuren.
Er komen ca. 10 nieuwe bomen in de
Herfstraat nabij de sloot in het midden
van de straat. Zo ook in het eerste deel
van de Herfstraat vanaf de Lange Stammerdijk. In de Lente straat staan geen
bomen in het openbaar groen daar
komen er 3 te staan. In de Herfststraat
de Chinese esdoorn/Krentenboompje/
Zwarte els. In de Lentestraat de Sierpeer.
Dit beplantingsplan is gepresenteerd
aan het dorp tijdens het voorlopig ontwerp. Tevens uitvoerig besproken met

de werkgroep en het projectteam. Voor
wat betreft de Herfststraat was met
name de huidige slechte status van de
bebossing/beplanting een doorn in het
oog. Eens in de vijf jaar onderhoud is
te weinig. In plaats van het voorheen
jaarlijks onderhoud zorgt er nu voor dat
het karakter van de Herfstraat volledig
is verdwenen. Er ontstond zelfs voor
fietsers en auto's een gevaarlijke situatie door overhangende takken op de
rijweg, Daar is toen na aandringen van
onze kant onderhoud gepleegd.
De werkgroep wenst dat de sloot weer
zichtbaar wordt met een onderhoudsvriendelijker karakter. (net als vroeger)
Kijken we naar het dorp Driemond in
het geheel dan komen er meer bomen
bij dan er worden gekapt. Zo'n honderd

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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nieuwe bomen worden er geplant in het
gebied van fase 2.
Klaas H. Rozendaal

Koffieconcerten
Deze zomer 2022 zijn er drie koffie
concerten in het trefpunt van volkstuin
vereniging Linnaeus. Er zal om een vrijwillige bijdrage gevraagd worden. Deze
uitvoeringen worden door Amsterdam
conservatorium studenten gebracht.
De uitvoering zijn op 1 mei, 5 juni
en 3 juli van 11.00 tot 12.00 uur.
H.Simonis
Namens Linnaeus

Nieuws uit het dorp
Jan Woudsmaschool houdt Kaartenactie voor Oekraïne!
Veel van onze kinderen maken zich
druk om de oorlog in Oekraïne. Als
school vinden we het belangrijk om hier
aandacht aan te besteden met de kinderen. Dit doen we door het gesprek met
elkaar te voeren, uiteraard op ieders
eigen niveau.
Van de kinderen uit de bovenbouw
kwam het initiatief om geld in te zamelen voor gedupeerden van de oorlog.
Alle kinderen van de school hebben
wenskaarten gemaakt en deze op dinsdag 22 april op school verkocht. Elke
kaart was minimaal € 1,00 maar men

Werkzaamheden aan de
sluis uitgesteld

mocht ook meer voor de kaart geven, de
opbrengst gaat ten slotte naar het goede
Volgens het draaiboek van Waternet
doel.
zou medio maart begonnen worden
met de renovatie van de walmuren en
Naast de schoolactie hebben kindede sluisdeuren. Om deze klus te klaren
ren ook individueel acties opgezet. Zo
waren twee weken uitgetrokken, op tijd
hebben een aantal kinderen uit groep
voor de start van het vaarseizoen.
8 lege flessen ingezameld en daarmee
Bij nadere inspectie blijkt er meer te
ruim € 20,00 opgehaald.
moeten worden hersteld dan eerder
De inzamelingsacties waren een groot
vastgesteld. Mede door het tekort aan
succes en in totaal hebben wij bijna
voldoende deskundig personeel bij
€ 500,00 opgehaald. De opbrengst zal
aannemer Griekspoor kan de strakke
worden gedoneerd aan giro 555.
tijdsplanning niet worden gehaald en
We hopen de oorlogsslachtoffers hieris besloten de werkzaamheden uit te
mee een hart onder de riem te steken.
stellen.
Het voorlopige plan is de werkzaamheden later, in het vierde kwartaal van
dit jaar, uit te voeren. In het laatste
kwartaal staat ook de vernieuwing van
de brug gepland. Alle werkzaamheden
vinden dan -deels- tegelijkertijd plaats.
Het worden dus extra drukke maanden voor Waternet en aannemer
Griekspoor.
Wim Glansbeek,
werkgroep Verkeer en Bereikbaarheid.
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Ingezonden mededelingen
Ode aan Driemond

jonge specht. Ook de insecten zien we
graag bij de bloemen en rond onze zelf
gevlochten wilgenhaag (van wilgentenen geraapt bij het Gein). Afgelopen
jaar werd ik verblijd door een koninginnenpage.

Onze eerste kennismaking met Driemond dateert van ruim 10 jaar geleden; we hadden vrienden bezocht
in Weesp en reden terug over het
Amsterdam-Rijnkanaal. We zagen het
Is er dan niks mis met Driemond? Ach,
dorpje liggen zoals we het nog heel vaak
tja, laten we hopen dat na de aanpak
zouden. Ik zei nog iets in de trant van:
van de straten mensen hun hond niet
wat moet dat heerlijk wonen zijn!
meer overal laten poepen en dat laten
liggen. Vooral rondom de scholen vind
In 2014 was ik ein-de-lijk afgestudeerd
ik het onbegrijpelijk. Hopelijk komen
en moest onze studio van 45 m2 in de
er dan ook meer prullenbakken, al kan
Dapperbuurt ingewisseld worden voor
de jeugd (ja, het zijn vooral snoeppaeen ‘echt’ huis. Na een bezichtiging van
piertjes en lege blikjes die ik opraap)
een woning in Almere Haven wisten we
natuurlijk ook gewoon hun afval in de
al snel dat daar niet onze toekomst lag.
grijze containers werpen als ze lekker
Het volgende huis waar ons oog op viel
buiten spelen.
was een woning in de Burgemeester
Kasteleinstraat. Op ons fietsje gingen
Wij hebben hier 7,5 jaar gewoond,
we op een mooie zomerse dag richting
Rosa en Lizzie zijn hier geboren en we
Driemond om even van dichtbij te
hebben het hier goed gehad. Zeker de
kijken. Ik zie nog meneer en mevrouw
laatste twee jaar was het fijn dat we
De Vries heerlijk in het zonnetje zitten.
in onze ‘eigen bubbel’ woonden en de
We maakten een praatje, de eerste
impact van corona minimaal was. Nu
van vele zou later blijken, en werden
is er een crisis van een andere orde, ik
direct gewaarschuwd dat het huis in
hoop dat Driemond ook de komende
erbarmelijke staat was. Nu kan ik een
periode een fijne plek zal zijn voor alle
heleboel lelijke dingen zeggen over onze
(tijdelijke) bewoners. Iedereen van
verhuurder, Ymere, maar dan wordt
de Hobbithoeve, de Cornelis Jetses
het wel een heel lang stuk. Wij hebben
school, Driemond Fit (stiekem de beste
van deze woning een thuis gemaakt.
yoga-lessen van de regio) en alle fijne
Ondanks de erbarmelijke staat van
buurtgenoten: bedankt! Zoveel mooie
de woningen en de grove huur die we
herinneringen: wandelingen, fietstochthebben betaald voelden wij ons thuis
jes en zelfs vaartochtjes met onze kajak
in Driemond. Zodra je het kruispunt
langs het Gein, Gaasp en Vecht. Wij zijn
naar beneden rijdt (lekker langzaam),
helaas toe aan een ander huis en verkomen wij thuis.
huizen naar een prachtige nieuwbouwwoning in Kampen, bij Zwolle.
Wij hebben een eigen idee over de
tuin en zijn dolblij met alle toevallige
Dag Amsterdam, dag lief Driemond!
passanten: (staart)mezen, vinkjes,
puttertjes, mussen, merels, spreeuLiefs, (Arno en) Kim
wen, zanglijster, roodborst, winterkoning, heggenmussen, duiven en een
Hierbij wil ik de inwoners van Driemond
bedanken voor de enorme steun tijdens de
verkiezingen van 16 maart. Maar liefst 45% van
het dorp stemde op de WSP.
Ik beloof de komende vier jaar bereikbaar en
benaderbaar te zijn voor alle Driemonders, en ons
dorp goed te vertegenwoordigen bij de gemeente.
Vriendelijke groeten,
Mathijs Petri / WSP
Lid bestuurscommissie Weesp-Driemond
Mail: mathijspetri@gmail.com
Instagram: @mathijspetri
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Nieuws van de seniorensoos

Top het was helemaal top onze bustocht. Geweldig genoten, prachtig weer,
onze Wilma terug op de bus. Ze kreeg
zelfs een applaus, zo blij was iedereen.
Wat een verschil met die kale cowboy!
U weet wel over wie ik het heb. Maar ze
is terug en daarom was de rit door de
Beemster heel interessant want vertellen kan zij wel (huiswerk goed gedaan),
Zelfs het kleurrijke huis van Anton
Heijboer gezien, wat een kleuren en
vrolijkheid en zo reden wij richting de
lunch. Die was voortreffelijk bij Bianca
in Oterleek, soep en kroket heerlijk
brood. Rond half twee reden we naar
Katwoude naar de Simone Hoeve, waar

klompen en kaas worden gemaakt.
Heerlijk in het zonnetje gezeten en u
genoot volop zittend op uw rollator.
Helaas moesten we weer vertrekken.
U kreeg van de soos allemaal een sleutelhanger met klompje aangeboden.
En wat fijn dat u zo heeft genoten van
deze korte dag, maar uw dankbaarheid
maakt ons blij.
En we gaan weer op pad. 25 Mei naar
Garderen naar de zandsculpturen,
maar eerst naar Scherpenzeel voor de
lunch. Daarvandaan naar Garderen
waar de prachtige sculpturen te bewonderen zijn. Ongelooflijk wat een kunst
om dit van zand te kunnen maken. Er
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zijn wat kleine leuke winkeltjes die u
kunt bezoeken. Rond 4 uur rijden we
richting Terwolde naar Brasserie KriebelZ voor dekselse pannetjes. U krijgt 3
pannetjes met heerlijk eten, wat erin zit
is nog een verrassing. Deze dag wordt
deels gesponsord door Ruud en Yvonne
Panhuijsen van RP Elektra. Door hun
gulle gift betaalt u voor deze dag geen
€ 65,- maar € 45,-. Hartelijk dank
namens de senioren. Wij vertrekken
om 11.00 uur! Voor sommige senioren
is vertrek om 08.00 te vroeg en de dag
te lang. Graag aanwezig 10.45 uur op
het pleintje. Wilt u mensen die slecht
ter been zijn voorin de bus laten zitten
aub. Rollators of eventueel een rolstoel
is geen probleem. Wil degene die nog
betalen moeten, € 45,- overmaken
VOOR 1 mei op banknummer NL84
RABO 0111 401879 t.n.v. seniorensoos
Driemond. Wij zijn rond 20.30 uur
weer terug in Driemond (het is gelukkig
dan nog licht).
Op de soos bent u getrakteerd op een
heerlijk Paasbrood door Melissa, manager van AH Muiden en een zakje chocolade eitjes van een gever die anoniem
wil blijven, Hartelijk Bedankt allebei.
Namens seniorensoos
Annie van Alphen

Driemond in vogelvlucht
stinkende best doen om de vrouwtjes te
verleiden. Zo zag ik afgelopen week hoe
een roodborstman zijn rode borst uitgebreid liet zien aan een roodborstvrouw,
met zijn snavel hoog in de lucht, en
word ik iedere ochtend wakker gemaakt
door de zang van meerdere merelmannen.

De wilde eend
Met een vriend bezocht ik onlangs de
halfjaarlijkse boekenmarkt in De Grote
Kerk van Weesp. Deze keer hadden ze
weinig boeken over de natuur, maar ik
wist toch een paar leuke exemplaren uit
de bananendozen te vissen. Zo was er
een informatief boek over wilde planten
in en rond Amsterdam en, heel handig
voor deze rubriek, een boek genaamd
'Vogeltaal'. Dit boek stamt uit de jaren
zeventig en zo ziet het er ook uit. Tegenwoordig zijn natuurboeken van top tot
teen gestileerd, dus het is altijd even
wennen als je er eentje met een eenvoudige opmaak in je handen hebt.
Al op de derde pagina las ik iets wat mij
verbaasde: wanneer je 'kwaak kwáák
kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak'
hoort, dan is dit het vrouwtje van de
wilde eend dat je hoort, en nooit het
mannetje (de woerd). Ik dacht altijd
twee dingen als ik dit gekwaak hoorde.
1. Die eend heeft net een goede mop
gehoord en moet er eventjes goed om
lachen. 2. Het is een woerd die ik hoor.
Dat laatste is dus niet waar. Er klinken
volgens het boek altijd zeven kwaken,
waarbij de nadruk ligt op de tweede
kwaak. Ik vermoed dat ik voortaan zal
tellen.
Iedereen kent de wilde eend en iedereen leert hem al op jonge leeftijd
kennen. In het prachtige boek 'De

Passievrucht' van Karel Glastra van
Loon neemt het hoofdpersonage zijn
zoontje mee naar de vijver. Het zoontje
probeert een eend met een lamme vleugel brood te voeren, maar de gezonde
eenden en ook de meeuwen zijn de
gehandicapte vogel steeds te snel af.
“'Stomme meeuwen’ moppert hij. En
even later: 'Stomme eend'. Het is een
kleine stap van mededogen naar verachting. Een stap die zelfs een kind van
twee jaar en drie maanden met gemak
kan maken." En zo geeft het eendjes
voeren feilloos inzicht in het innerlijke
van de mens.
Dat het voeren van eenden tegenwoordig taboe is komt door de groepsverkrachtingen die plaatsvinden in de
parken. De vrouwen mogen blij zijn als
ze hierbij niet verdrinken. De mannen
mogen daarom niet meer gevoerd
worden, zodat ze hun tijd beter besteden, bijvoorbeeld aan het zoeken naar
voedsel. Volgens weer een ander boek,
gekocht bij de jaarlijkse ramsj van een
uitgeverij in hetzelfde gebouw als mijn
werkgever, komen verkrachtingen
alleen bij wilde eenden voor, omdat
deze een penis hebben, of iets wat daarvoor doorgaat. Andere vogels zijn hiervan verstoken en zijn dus afhankelijk
van de welwillendheid van de vrouw.
Wil het vrouwtje niet, dan zal het zaad
zijn doel niet kunnen bereiken. Daarom
zien we mannetjesvogels altijd zo hun
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Wilde eenden dineren vaak buiten de
stad. In de schemer vliegen ze naar
weilanden, soms wel tien kilometer verderop, om daar vers groen gras te eten.
Overdag dobberen ze graag ergens op
het water of snoezen ze naast het fietspad. Als het vrouwtje zit te broeden,
onopvallend bruin verscholen langs de
kant van de sloot, of waar er ook maar
een beetje geschikte plek is in de stad,
dan houdt de man twee weken lang de
wacht. Waarom maar twee weken? Dan
wordt het eerste ei gelegd en vindt hij

dat zijn taak van genen doorgeven is
vervuld en dat hij andere dingen kan
gaan doen. Hij is nergens te bekennen
als zijn vrouw en kinderen het nest
verlaten en op trektocht gaan door de
sloten. Het is een jaarlijks ritueel om
te proberen het aantal jonge eendjes te
tellen. Vaak zijn er drie pogingen nodig
om zeker te weten dat er 11, nee 10,
nee toch 11 jonge eendjes zijn. Alleen
is het erg jammer dat dit aantal altijd
snel naar beneden gaat. Kan iemand de
woerd uitleggen dat genen doorgeven
succesvoller verloopt als je je jongen
beschermt tegen onverlaten? Misschien
moet hij eens een boek lezen. Ik kan er
wel een paar aanraden.
Carla Custers

Nieuws uit het dorp
Driemond Fit is een
kleine én fijne sportclub
In 1958 is de vereniging opgericht en
als Gymnastiekvereniging Turnlust.
De eerste activiteiten waren turnen,
gymmen en volleybal.
In 2001, toen er al lange tijd niet meer
werd geturnd, is de naam van de vereniging veranderd in Driemond Fit. De
vereniging kende toen hoogtijdagen
met veel leden en veel verschillende
activiteiten.
Inmiddels zijn we weer een kleine vereniging en bieden we 2 activiteiten aan:
yoga (dinsdag- en donderdagavond) en
hardlopen (dinsdagavond). Hieronder
vertellen we meer over het hardlopen,
volgende maand lees je alles over ons
yoga-aanbod.

tiek wordt getraind, maar waar zeker
óók de gezelligheid heel belangrijk is.
Onze gediplomeerde trainster Belinda
zorgt ervoor dat alle elementen van het
hardlopen aan bod komen, zoals techniek, kracht en conditie.
Door mee te trainen met de hardlopers
van Driemond Fit word je niet alleen
een betere hardloper/-ster maar krijg je
er ook nóg meer plezier in.
De trainingen worden gegeven op dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur.
In de wintermaanden start de training
bij de scholen en in de zomermaanden
wordt er bij de Gaasperplas gelopen.
(start vanaf het parkeerterrein bij Langerlust).

Beginnerscursus hardlopen
Wil jij beginnen met hardlopen en wil
je daarin graag ondersteuning? Binnenkort start Belinda met een beginHardloopgroep
nerscursus. Deze cursus duurt 6 weken
Driemond Fit heeft een superleuke
en in die trainingen gaan we samen
hardloopgroep, waar elke dinsdag fana- werken aan jouw hardloopconditie en

techniek zodat je stap voor stap sterker
wordt, en je gaat ervaren dat hardlopen
lekker en ontspannen is. Je leert hardlopen met een glimlach en niet met een
grimas!
Het doel van deze beginnerscursus is
dat je ongeveer 20 minuten aan één
stuk kan hardlopen en je eventueel kan
aansluiten bij de hardloopgroep op
dinsdagavond om 19.30 uur. Maar heb
je een ander persoonlijk doel dan horen
wij dat graag.
Wil je meer informatie of je gelijk aanmelden? Stuur dan een mailtje naar
driemondfit@gmail.com en we
nemen contact met je op. Bij 5 deelnemers start deze cursus op dinsdag 3 mei
om 18.30 uur. De kosten zijn € 45,-.
Marguerite van Voorthuizen
Secretaris Driemond Fit

Biljartvereniging Geinburgia
Wij houden nog steeds rekening met
corona en wel door 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.
Gezellig samen biljarten. Dat kan
bij Biljartvereniging Geinburgia in
MatchZO Wij spelen in 2 groepen. Op
woensdagmiddag en donderdagavond;
en hebben nog een paar plekken.

Nog geen lid? Kom gerust eens langs
om de sfeer te proeven en een partij
mee te spelen.
Vragen? Stel ze ter plekke of neem
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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 mijn tuin.

Monique Mangoensentono
Sinds wanneer woon je in
Driemond?
Monique woont nog niet zo lang in
Driemond, 3 jaar geleden kwam ze in
de Kern wonen, aan de Jaargetijden.
Ze is echt enthousiast over de woning:
nieuwbouw, drie slaapkamers en een
tuin! Hiervoor woonde ze met haar 4
kinderen in een piepkleine woning in
Kelbergen.
Monique is geboren in januari 1973 in
Suriname, district Para. In 2013 kwam
ze naar Nederland. Met drie dochters:
Kaylaigh, en de tweeling Manika en
Asmita. Haar oudste zoon Mitchell
bleef in Suriname waar hij docent is.
In Nederland werd nog een zoontje
geboren: Rahied, die nu negen is.
Rahied is een echt zorgenkind: sinds
hij drie is lijdt hij aan ernstige epilepsie. Ondanks heel veel onderzoek (o.a.
zo’n 13 EEG’s) is er nog geen oorzaak
voor zijn toevallen gevonden. Die zijn
zó zwaar dat het in het weekend voorkomt dat Monique 112 moet bellen
omdat de neusspray niet werkt en ze
dan de nacht in het ziekenhuis moeten
doorbrengen. Rahied zit op het speciaal onderwijs en moet elke dag met de
taxi helemaal naar Heemstede, waar
ze weten hoe ze met epilepsieaanvallen
moeten omgaan. Het is een vrolijke
ondernemende jongen. Gelukkig dat de
buren ook een oogje in het zeil houden
als hij buiten loopt. Hij kan niet tegen
stress en grote drukte en hij kan zeker
niet alleen op pad.

Door de zorg voor haar jongste zoon
kan Monique niet werken en moet zij
zich beperken tot vrijwilligerswerk. Zo
schenkt ze sinds enige tijd koffie in het
dorpshuis op maandag en dinsdag. Op
woensdag en donderdag werkt ze als
vrijwilliger bij Cordaan aan het Anton
de Komplein waar ze ook voor koffie
zorgt, broodjes smeert en af en toe zelfs
met de was helpt. Ze is van oorsprong
onderwijzeres en mist het werk. Wel is
ze een jaar overblijfhulp bij de Cornelis Jetses geweest, tot Corona kwam.
Sinds 2 jaar is ze een alleenstaande
moeder.

Sinds een tijdje schenkt
Monique op maandag- en
dinsdagochtend koffie in
het dorpshuis.

Wie zijn voor jou belangrijk en
voor wie ben jij belangrijk?
Haar kinderen zijn echt het allerbelangrijkste voor haar: “allemaal rijkdom”.
Haar oudste dochter (22) studeert
Pedagogie, de tweeling is nu 16 en zit
op het OSB. Ze koken regelmatig en
zorgen voor elkaar. Het belangrijkste
motto van hun moeder is dat ze altijd
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eerlijk tegen elkaar moeten zijn. Als de
kinderen haar iets niet kunnen vertellen kunnen ze altijd hun oma (Nanni)
bellen. Ze vindt het belangrijk dat de
kinderen een goede opleiding volgen en
ze houdt haar dochters een echt Surinaams spreekwoord voor: “je papier is
je eerste man”.
Naast de kinderen is haar familie
belangrijk. Een tante woonde in Rotterdam maar die is helaas half maart
plotseling overleden, een groot verlies
waar ze erg verdrietig door is. Verder
woont haar hele familie in Suriname.
Vooral met haar moeder en zoon videobelt ze heel regelmatig.
De buren in de Kern zijn ook heel
belangrijk voor Monique: ze staan
altijd voor haar klaar om te helpen als
dat nodig is en nemen ook boodschappen voor haar mee als dat zo uitkomt.
Want het enige minpunt van Driemond
is dat er ’s avonds en in het weekend
geen openbaar vervoer is. Verder vindt
Monique de Driemonders erg aardig.
Iedereen zegt gedag en ze hebben vaak
tijd voor een praatje. Af en toe mogen
ze de hond van de buren uitlaten wat
vooral haar zoon geweldig vindt.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Haar tuin is voor Monique haar favoriete plek: vol mooie bloemen en met
hangmatten zodat ze kunnen chillen in
het zonnetje.

