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Prijswinnaars Winterbericht
Tussen Kerst en Oud-en-Nieuw kregen
alle Driemonders het Winterbericht van
de Historische Kring in de bus. Naast
het oplossen van een quiz, een fotopuzzel en een kruiswoordpuzzel kon je ook
meedoen met een tekenwedstrijd.
De winnaars van de Historische Quiz
waren Kyra en Ed van Vliet.
De winnaars van de fotopuzzel waren
Hans en Marleen Kuijl.
De winnaar van de kruiswoordpuzzel
was Alie Jonker.
De tekenwedstrijd leverde maar liefst
5 (!) winnaars op:
• Amare van Deinsen ( 6 jaar) met een
tekening van de brug van Driemond.
• Bente Zuidervaart (10 jaar) met een
tekening van de snackbar en de brug.
• Liz ten Velden (10 jaar) met een teke—
ning van de Stal Stammerlandmanege.
• Matthias Ysebaert (12 jaar) met een
tekening van het Sluispad.
• En Oma Ria van Dillen (63) met een
tekening van haar “favoriete stekkie:
het Seizoenenhofje”
(zie ook pagina 2).

Amare van Deinsen; De brug van Driemond

De prijswinnaars hebben inmiddels
bericht gehad en ze mogen een boek,
spel of puzzel uitzoeken bij de boekwinkel in de Slijkstraat in Weesp:
Pezzi Pazzi.
Wij wensen alle prijswinnaars veel
plezier met hun prijs. De goede oplos
singen vindt u tzt op onze website
www.historischekringdriemond.nl.
Het bestuur van de Historische Kring
Driemond
Beppie Lucassen
Leny Schuitemaker

Liz ten Velden; Stal Stammerlandmanage
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DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant is een uitgave van de
Stichting Dorpsraad Driemond.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar en wordt
huis aan huis verspreid in Driemond
in een oplage van 750 stuks.

Vervolg winnende foto's
van de tekenwedstrijd
van de Historische Kring
Driemond

De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk voor
de 1e van de maand ingeleverd te zijn bij de
redactie van de Dorpskrant:
dorpsraad@driemond.info
Kopij tekst en afbeeldingen apart sturen (dus
de foto NIET in een Word-document
plaatsen). De tekst aanleveren als platte tekst.
Foto’s aanleveren met een minimale resolutie
van 200 dpi (pixels per inch).

Wist u dat...
U bent van harte welkom
bij de Historische Kring
Driemond. Omdat de hkd
voor haar bestaan afhankelijk is van de ledencontributie en giften is ook uw
bijdrage meer dan welkom.

De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 20 maart.
Abonnement voor lezers buiten Driemond is
mogelijk à € 29,00 per jaar (dit zijn de
portokosten).

Kijk voor meer informatie op www.historischekringdriemond.nl.

Ingezonden stukken waarvan de
afzender bij de redactie niet bekend is,
worden niet geplaatst.
Redactie:
Leny Schuitemaker
Tom Hemminga
Eindredactie:
Ubald Seveke

Matthias Ysebaert; het Sluispad

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

Bente Zuidervaart; De snackbar en de brug

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

BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND
Voorzitter, Ubald Seveke
Penningmeester, Koos de Rooij
Secretaris, Olaf Bánki
dorpsraad@driemond.info

Oma Ria van Dillen; het Seizoenenhofje
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Nieuws uit het dorp

Ilias Admi opgenomen

FEBRUARI

Na een bewogen jaar als kinderburgemeester van Amsterdam
werd Ilias Admi ziek. En wel zó
ziek dat hij opgenomen moest
worden op de IC van het AMC.
Hij heeft een nieuwe vorm van
de ziekte van Kawasaki : MIS-C.
Als u dit leest is hij hopelijk weer
thuis maar aangezien we dit ruim
van tevoren schrijven weten we
het niet zeker.

MAART
01

17

20

En het jaar 2020 eindigde zo
mooi voor Ilias. Over zijn jaar als
kinderburgemeester maakte hij
een korte film: “goede verhalen
vertellen zichzelf” en daarmee
won hij de publieksprijs van het
Amsterdamse Buurt en Film Festival.
Beterschap Ilias.

Agenda

Ilias Admi & directeur ABFF Kibrit Mekonnen

In 2018 hebben de drie bestuursleden
van de Dorpsraad elkaar gevonden
in hun inzet voor een mooi en leefbaar
Driemond. De samenwerking is al
bijna drie jaar prettig en vriendschappelijk te noemen en er is veel bereikt.
We zijn weer een volwaardig aanspreekpunt voor gemeentelijke instanties, er zijn nieuwe werkgroepen in het
leven geroepen die gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigen, er
is goed contact met de bestuurders van
Amsterdam en Weesp en we zijn een
postkantoor rijker.
De inzet van de Dorpsraad voor
zaken als een beter openbaar vervoer, voorzieningen en groenbeheer
is onverminderd. Maar wel komen we
af en toe ogen, oren, handen en vooral
tijd tekort om alle lopende zaken af te
handelen
Onze penningmeester Koos de Rooij
had al bij zijn aantreden begin 2018
aangekondigd dat het voor hem om
een tijdelijke invulling ging. Ook gezien
zijn leeftijd vind hij dat een jonger
iemand dit het beste dit kan oppakken
en per 1 maart legt hij zijn taken neer.
Ook ik als voorzitter zie me door persoonlijke omstandigheden gedwongen
een stap terug te doen. Naast mijn
dagelijks werk als grafisch ontwerper
legt de functie een te grote tijdsdruk

op me, wat soms resulteert in een
grote mate van onzichtbaarheid die
ik oprecht betreur. Ik blijf wel aan als
algemeen bestuurslid en ook de eindredactie en vormgeving van de Dorpskrant zal ik met inzet en plezier blijven
behartigen.
Voor het bestuur van de Dorpsraad
zijn dan ook per 1 maart de posities
van penningmeester en voorzitter
vacant. Hiervoor doen we van ganser
harte een beroep op mensen die, net
als wijzelf, begaan zijn met de leefbaarheid en het welzijn van Driemond
en haar inwoners. De samenwerking
binnen de Dorpsraad is informeel en
de gelijkwaardigheid der bestuursleden – ook in stemrecht – is in de recent
bekrachtigde statuten vastgelegd.
Meer nadere informatie over de
Dorpsraad en de vacatures kun je
vinden op
www.driemond.info/dorpsraad.
Ook kun je tijdens de openingsuren
altijd bellen met het kantoor,
0294-414 883, waar Tom Hemminga
van de hoed en de rand weet en graag
een afspraak met het bestuur regelt om
nader kennis te maken.
Ubald Seveke, voorzitter Dorpsraad
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Verspreiding Dorpskrant
maart

APRIL
01

Nieuws van het bestuur

Uiterste aanleverdatum
kopij Dorpskrant
maart
Tweede Kamer
verkiezingen

01
(ovb)
4&5

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

12, 19,
26
(ovb)
24

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

27

Koningsdag

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

Nieuws!

Leentjebuur

Reclame

Ooit kwam ik in een sigarenwinkeltje in Oost waar de radio aan stond. De winkelier
zag ik niet maar ik hoorde hem. Luidkeels zelfs. Hij zong en sprak mee met de reclames, compleet met alle muzikale riedeltjes. Dat krijg je misschien wel als je zes dagen
in de week in een klein winkeltje staat en er niet zo heel veel klanten zijn. Dan ben je
op jezelf aangewezen en op de radio. Het was in de tijd dat ik nog rookte, dus het is
meer dan twintig jaar geleden.
Ik heb de hele dag Radio 1 aan en dan hoor je rond het nieuws altijd dezelfde reclames. Al luister je niet bewust toch krijg je wel een en ander mee. Sommige reclames
zijn heel erg irritant en andere kun je, ook na jaren, niet verstaan. Er zijn reclames
die je meteen herkent zoals jipiejipiejee van Hornbach. Er is een mevrouw die wel zó
erg slist dat ik denk dat ze vast in de directie van dat bedrijf zit en persé zelf de reclame wil doen. En er is een irritant bedrijf dat iets in IT doet en wil opvallen met vreselijk vervelende reclame. Heel soms betrap ik me er op dat ik ook meezing. Getsie.
Net als u ga ik, als ik tv kijk, vaak tijdens de reclame naar de wc, of iets te drinken
pakken, maar je krijgt toch wel wat mee. Waar ik me over verbaas is bijvoorbeeld
een reclame van een winkel die ogenschijnlijk zó vaak apparaten moet repareren
dat de familie waar hij komt hem bij z’n voornaam noemt: hij heet Bas. En een rare
beddenreclame met twee vrouwen die op een bed zitten: de een opgemaakt alsof ze
naar een feest gaat, de ander of ze net uit bed komt. Ik vraag me af of mensen nu
echt opeens een wasmachine of een matras gaan kopen omdat ze de reclame gezien
hebben. U moet weten dat ik al weer twee jaar op een van de goedkoopste matrassen van Ikea slaap. We probeerden alle bedden daar en de goedkoopste lag net zo
lekker als de duurste. Goedkoop is helemaal niet altijd duurkoop. Goedkoop is vaak
gewoon slim. Als je er maar op let dat er geen kindervingertjes in een ver land aan
te pas gekomen zijn en het niet schadelijk voor het milieu is. Tweedehands is ook niet
verkeerd: de mooiste meubels zie je bij de kringloopwinkel. Niks mis mee.

DORPSHUIS DRIEMOND
Sinds 15 januari is het postagentschap ook op vrijdag tussen 10:00 en
14:00 uur open.
Het Dorpshuis biedt verder onderdak
aan de dorpsraad, het postagentschap
en een gratis bibliotheek.
Het kantoor van de dorpsraad is ge
opend van maandag t/m donderdag
10-14 uur en is telefonisch bereikbaar
op 0294-414883
Het postagentschap is daarnaast ook
op woensdagavond tussen 19-21 en
vrijdag tussen 10-14 uur open
www.driemond.info

Wilt u ook onder de aandacht
komen van al onze lezers?
Plaats dan uw advertentie
in de Dorpskrant.

Om reclame te maken hebben bedrijven marketingmensen in dienst. Ook organisaties en de overheid hebben zulk soort mensen. De Hersenstichting heeft een goede
marketingafdeling want niet alleen zie je professor Scherder overal, ook zijn ommetjes-app is hartstikke populair. Ik heb die app ook. Het idee is dat als je elke dag een
ommetje van minstens 20 minuten maakt dit goed is voor lichaam en geest, maar
vooral voor je hersenen. Je voelt je beter en hebt meer weerstand en door te lopen
verbetert de doorbloeding in je hersenen. Dus maak ik elke dag een ommetje, al
weken lang. En het is leuk! Laatst liep ik over de Stammerdijk toen ik prof Scherder
tegenkwam, op de fiets! “Ik loop een ommetje “riep ik enthousiast. “Heel goed “riep
hij over z’n schouder.

De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar
in een oplage van 750 stuks

Weet u waar ik nog reclame voor wil maken? Voor de verkiezingen op 17 maart. Ga
stemmen! En nu eens niet zo maar op een partij waar u altijd op stemt. Denk aan
het afgelopen jaar: niet alleen de corona crisis maar vooral ook de toeslagenaffaire.
Vraag je af wat je hebt aan een partij die nooit meedoet in de tweede kamer of die
steeds intern ruzie maakt. En lees partijprogramma’s!

Zoekertje (particulieren) € 10,per uitgave (max 3 regels).

Ik wens u wijsheid toe, een goede gezondheid en mooie films zonder al te veel reclame, en…. ga stemmen!
Uw Leentjebuur
Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer

De tarieven zijn als volgt:
ong. 1/4 pagina € 250,ong. 1/9 pagina € 125,per jaar.
Eenmalige advertenties
20% van de jaarprijs.

Meer informatie:
dorpsraad@driemond.info of
0294-414883

Lekker lezen
Ga lekker spannende, of romantische,
boeken halen in de bibliotheek in de
MatchZo.
Kost niets. Ook kinderboeken!
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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

De boel zit op slot! Hoe moet dat nu?
Bleijenberg. Het dorp gaf heel gul; iets
Het zal mooi zijn als we na de corona
weer het archief in kunnen, al is het dan om trots op te zijn.
met witte handschoentjes, vanwege de
Ook trof ik in een verslag van onze
ouderdom van de stukken.
Historische Kring uit 2017 een lijstje
met schenkingen; een keuze hieruit:
Ik vond een tekstje over de familie
Een meelzak van de fabriek De Gaasp
Tishauser in de Hoge Bijlmer. Ze
moesten hun woning verlaten vanwege – De notulen van ijsclub Gein en
Omstreken vanaf het begin, meer dan
de bouw van de Bijlmerflats. Er
100 jaar terug! – houten borden met
zaten foto’s bij. Het meeste trof mij
de namen van vrachtschepen. Deze
er een van een verlaten woning met
De Matchzo zit op slot, dus ook ons
werden bij de Sluis-fabriek aan de kade
archief. Internet kan natuurlijk, maar is dreigend daarachter een van de eerste
geplaatst, zodat de schippers konden
te beperkt voor mij, of te uitgebreid zo u Bijlmerflats in aanbouw.
zien dat er lading voor ze
wilt. Nu heb ik thuis een
was.
dikke map vol allerlei
weetjes en stukken over
Dan nog kopieën van
Weesperkarspel en
foto’s van de Beeldbank
Driemond. Die blader ik
Amsterdam waarop te
eens door en laat u hier
zien is dat wethouder
weten wat ik zoal ben
Lammers de eerste paal
tegengekomen: dat is dit
voor het Zonnehof slaat
stukje geworden.
en een krantenartikel
over een windhoos die
Het archief van het
in 1929 een deel van
oude Weesperkarspel
de Ammoniakfabriek
ligt in het stadsarchief
verwoestte.
van Amsterdam en is
maar voor een klein
Ik laat het hier maar
deel gedigitaliseerd.
bij, want ik kan blijven
Mijn map heeft een
bladeren in onze
kopie van de inhoud
D E B I J L M E R I N A A N B O U W
geschiedenis. Tot slot wil
van dat archief dat 94
ik u vragen, mocht u thuis
meter groot is. Zo zijn
materiaal hebben uit het
er stukken die gaan
(recente) verleden van ons
over de onteigening van
dorp, zoals teksten, foto’s, voorwerpen,
boerenland aan de Stammerdijk om
Ook een krantenknipsel over een
wilt u dit niet te snel weggooien maar
het Merwedekanaal aan te leggen en
“plezierige wandeldag” van de
het, als het weer kan, bij de Historische
ook over de toestemming om 2 stroken wandelvereniging Disneyland in 1969
Kring te brengen? Wij zijn er blij mee.
land nabij Hollands Ankerveen te gaan waar wel 80 deelnemers waren. Nu,
vervenen. Dat moet op de duur geleid
in deze tijd, wordt er weer massaal
hebben tot waterplassen. Er is sprake
gewandeld, zij het niet in clubverband.
van acten van indemniteit. Ik kende dit
Tjark Keijzer
niet, maar het betekende dat als arme
De overal verspreide brief met als kop
mensen naar jouw gemeente wilden
TOP SECRET, wellicht herinnert u
voor meer historische stukjes kijk op
verhuizen, de vorige gemeente zich
zich die nog wel. Het was een oproep
historischekringdriemond.nl
voor een aantal jaren financieel garant
om te doneren voor een geschenk voor
moest stellen voor die personen.
onze, door diverse inbraken geplaagde,
enige winkeliers, Gerard en Wilma
Elke maand schrijf ik een stukje in de
Dorpskrant. Soms praat ik met mensen,
maar vaker raadpleeg ik het papieren
archief van de Historische Kring
Driemond. Ook ga ik op internet op
zoek naar informatie. Op dit moment
is het moeilijk om bij mensen langs te
gaan. Zowel zij als ikzelf hebben een
“kwetsbare leeftijd”.
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Nieuws uit het dorp
In memoriam Jan van Damme 1953 - 2021
Op 22 januari jl. is Jan van Damme
overleden, een van Driemonds’ kunstenaars. Het was een veelzijdig man. Niet
alleen in veel dingen geïnteresseerd,
maar ook sportief en creatief. Hij wandelde graag, ging graag naar Musea en
concerten en je kon hem samen met
echtgenote Marjo regelmatig op de fiets
tegenkomen.
Hij was veertig jaar lang een van de
drijvende krachten achter de Weesper muziekvereniging Jubal. Hij gaf
kinderen in Driemond al bugel-les
bij zijn moeder thuis. Voor ons dorp
was hij ook belangrijk als beeldend
kunstenaar. Hij kon prachtig tekenen
en schilderen en liet zich o.a. door de
natuur inspireren. Hij was de tekenaar
van het dorpsgezicht op de voorkant
van de Dorpskrant, de “kop”. Hij heeft
strips voor Geinburgia gemaakt, heeft
medailles voor de Geinloop ontworpen
en deed ook een aantal keren mee aan
de tentoonstelling “Mijn Kunst” van het
CBK in Zuidoost.

Jan was vooral ook een erg aardige,
bescheiden man.
De laatste jaren woonde Jan in Weesp,
in de Hogeweyk, omdat hij aan Alzheimer leed. Het was verdrietig dat hij niet
langer thuis kon wonen. Marjo ging
hem zo vaak mogelijk opzoeken.

Ontroerend is dan ook wat er op de
rouwkaart staat: “Jan is na 38 maanden
weer thuis”
Wij wensen Marjo, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en mooie herinneringen aan een bijzonder mens.

In memoriam Nico Haring 1956 - 2021
Nico was een jongen, die dankzij hulp
van familie zelfstandig in Driemond
kon blijven wonen. Hij was gek op kinderen en dieren en wilde altijd graag
mensen helpen. Hij heeft jaren als stratenmaker gewerkt en werkte de laatste
jaren bij de plantsoenendienst.
Nico hield van Driemond en was groot
fan van Geinburgia. Daar heeft hij zelf
gevoetbald en kon dat best goed. Sport
vond hij heel leuk, hij keek altijd naar
de tv en wist de uitslagen van allerlei
sportwedstrijden. Hij heeft een aantal
jaar geskied in Oostenrijk en was supertrots op de medailles en bekers die
hij won. Hij hield ook van schaatsen.
delen in het dorp. Veel mensen kennen
Helaas brak hij zijn heup, toen er de
hem want hij maakte graag een praatje
laatste keer goed ijs lag op de ijsbaan
met de mensen die hij tegenkwam.
van Driemond.
Graag willen wij alle mensen die tijd
Nico woonde alleen en ging vaak wanmaakten voor een praatje met hem en
6

hem vriendelijk te woord stonden daarvoor bedanken.
Nico is op 22 januari overleden
Co Haring

Nieuws van de seniorensoos
Februari alweer. Terwijl ik dit schrijf
is de avondklok ingegaan en geen idee
of deze er nog is terwijl u dit leest. De
ellende van de demonstraties, geen
idee wat de mensen bezielen. U weet
het ook niet meer, het is een raar landje
geworden. Ziekenhuizen en gevangenissen gesloten terwijl we die
nodig hebben, woon je vanaf je
geboorte al 42 jaar nog steeds
bij je moeder en die overlijdt,
word je het huis uit gezet …jij
op straat en een ander erin …..
Dit zijn steeds de verhalen die
ik hoor als ik bel of even op de
thee kom en over vroeger, het
ziekenfonds, tja 14 zorgverzekeraars met 28 directeuren, 40
managers, 14 grote gebouwen.
Die moeten allemaal betaald
worden van uw premie, anders
was er een groot centrum dat
stukken goedkoper was en 1 verzekering. Medicijnen tekorten
waren er niet en ook niet telkens andere merken uit China
of India. Medicijnen die niet
vergoed worden, terwijl u een
eigen risico heeft. Over thuishulp die steeds wisselt, dat zijn

de gesprekken met u, en de goede oude
tijd toen u iedereen kende. Ik begrijp
het wel de tijd vliegt voorbij met steeds
andere regels. Er zijn erbij die zeggen:
“voor mij hoeft het niet meer”, dan
weet ik ook niets te zeggen en huil met
u mee.

Maar gelukkig wonen we in Driemond
en is de sociale controle best nog aanwezig. In de Zomerstraat koken ze om
de beurten voor hun buurvrouw. Doen
we boodschappen voor elkaar, proberen
we na het virus weer een gezellige busreis te maken. Die voor u gesponsord is
door Ruud en Yvonne. Dus liefde
genoeg uit het dorp. Het geld staat
nog op de bank, hoe geweldig is
dat? Dat zijn toch ook lichtpuntjes! De wereld draait door, de zon
komt weer op. Heus we komen
er wel uit, wie weet weer de soos
na de zomer. Wij vergeten u niet.
Kleine dingen die ook een goed
gevoel gaven zoals de tulpen, het
kerstbrood, banketstaaf en niet te
vergeten wat de scholen doen. Een
tekening, een kerstkaart zo lief
allemaal. De vogels beginnen weer
te fluiten, de bollen komen weer
omhoog.
Samen staan we sterk. En hopelijk
volgende maand beter nieuws.
Liefs van uw bestuur, wij zijn er
voor u!
Annie van Alphen
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Nieuws van S.V. Geinburgia
Bedankt
In de zomer van 2020 is er toch
nog iets gebeurt bij Sport- en
activiteiten Centrum Matchzo. Er
is hard gewerkt aan een splinternieuw kunstgrasveld. Hiervoor
moesten alle sponsorborden
worden weggehaald voor de toegankelijkheid om het veld te vervangen. Een mooie gelegenheid
om alle sponsorborden schoon
te maken. Inmiddels zijn alle
sponsorborden weer geplaatst
en wij willen graag alle vrijwilligers bedanken voor de hulp en
met name onze sponsor Johan
Lammen, eigenaar van Hoba B.V
uit Weesp, voor het sponsoren
van nieuw bevestigingsmateriaal.
Wilt u ook sponsorbord langs
onze prachtige hoofdveld? Neem
contact op sponsoring@geinburgia.nl. De kosten bedragen
€ 225,00 per jaar.

8

Namens de Sponsorcommissie
S.V. Geinburgia

Nieuws van S.V. Geinburgia
S.V. Geinburgia zet met contract
verlenging hoofdtrainer Van Buuren
in op rooskleurige toekomst
Hoewel Van Buuren al een tijdje bij
Geinburgia zit, zag hij geen reden om
de vereniging te verlaten. “Geinburgia
is écht mijn cluppie dat ik samen met
Hans Vermije, die het werkelijk geweldig doet bij de club en écht mijn maatje
is, een warm hart toedraag”, vertelt de
trainer. “Ooit begon ik hier als voetballer, rolde ik door naar het assistent-trainerschap en bereikte ik de positie van
hoofdtrainer. Nadat ik een tijdje weg
was, zag ik zes jaar geleden dat de tijd
rijp was om terug te keren. Toentertijd
dachten we aan twee jaar, maar daar
komt elke keer weer een jaartje bij.
Aangezien dit jaar weer een bijzonder
seizoen is, besloot ik dat het zeker geen
moment was om bij Geinburgia af te
sluiten.” Buiten dat gevoel heeft Van
Buuren nog genoeg doelen om te behalen. Van Buuren ziet komend seizoen
onder meer de Onder-19 aansluiten
bij de selectie. “Voor het eerst sinds

jaren hebben we weer een
selectie bestaande uit twee
teams. Vier tot vijf spelers
uit dit jeugdteam deden
al regelmatig mee met het
eerste elftal, wat hun talent
nog maar eens laat zien.
Maar ook andere spelers uit dat team
zijn zeer talentvol. Dus wat dat betreft
ziet de toekomst rooskleurig eruit.”
Bij Geinburgia staan uiteraard de
prestaties voorop, maar ook de lange
termijn vindt het bestuur zeer belangrijk. Daaronder valt onder meer de ontwikkeling van de talenten. “We moeten
deze jongens écht de kansen geven die
ze verdienen, zodat ze dit over een paar
jaar terugbetalen. Daarbij moeten we
niet altijd naar de stand in de competitie óf tijdens een wedstrijd kijken. Van
vijf minuten invallen wordt een speler
natuurlijk niet beter, dus moet hij meer
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minuten maken. Bovendien vraagt de
club mij om het dorpse in de vereniging te behouden.” Van Buuren vreest
met de nieuwe spelers in de gelederen
allerminst dat het tussen hem en de
club al op is. “Er valt veel werk te verrichten om een team te maken waarmee
Geinburgia weer jarenlang voort kan.
Het zou perfect zijn als het ons lukt
om een vaste vierdeklasser te worden.
De potentie hebben de jongens zeker,
want sommige talenten zijn nu al rijp
voor het eerste elftal. Het niveau kan de
komende jaren alleen maar groeien.”
Tekst: Jordi Smit
Bron: hetamsterdamschevoetbal.nl

Nieuws van de verenigingen
Eerste Hulp Vereniging Mitella
Onze eigen EHBO vereniging
Mitella heeft al ruim 80 jaar ervaring
met het geven van cursussen
Eerste Hulp. Onze cursuslocatie's zijn
in Bussum, Weesp en natuurlijk in
Disneyland in Driemond.

Een EHBO cursus bereidt u op veel
meer ongevallen voor dan een cursus
BHV (bedrijfshulpverlening).
AED's.... Wij zien ze steeds vaker
hangen. Maar hoe gebruik je een AED
tijdens een reanimatie? En wat als de
AED kapot is of er is geen AED in de
buurt? Dat en nog veel meer leer je tijdens de cursus Reanimatie/AED.
Medio maart/april willen we weer starten met de diverse basisopleidingen.
Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de
corona/covid omstandigheden.
Voor meer informatie zie:
www.ehbo-mitella.nl

Biljartvereniging Geinburgia
Zodra na de lock-down de maatregelen Vragen? Stel ze ter plekke of neem
contact op via mail
het toestaan: gezellig en corona-verbiljart-geinburgia@xs4all.nl
antwoord biljarten.
Voor binnensporten gelden strikte
corona regels, daar passen wij ons
steeds op aan.

Eerst even sfeer proeven? Kom langs.
Oefen en trainingsmiddag:
maandag 12.30-16.00 uur

Onze leden spelen graag een onderlinge partij in de interne competitie, en Interne competitie middagploeg:
woensdag 12.30-17.00 uur
zodra het weer mag ook in de regionale
competities.
Interne competitie avondploeg:
donderdag 19.30-23.00 uur
Nog geen lid? Kom gerust eens langs
om de sfeer te proeven en een partij
mee te spelen.
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Rond Driemond in vogelvlucht

Ik woon nu een dikke twee jaar in Driemond en heb al twee vogelsoorten in
mijn tuin gezien, die ik in mijn 51-jarige
leven nog nooit eerder had gezien. Ik
hang in de winter altijd een voedersilo
op bij de pruimenboom en mijn kat en
ik zitten dan voor het raam te kijken
naar wie er allemaal op bezoek komt.
Op een dag zag ik een vogel die ik niet
kende en ik dacht: “Dat is een keep.”
Nu hoor ik je denken: hoe kun je nou
iets niet kennen en toch weten wat het
is? Daar ben ik het normaal gesproken mee eens. Dat ik met stelligheid
tegen mezelf zei dat het een keep was,
bevreemdde me des te meer omdat ik
in de overgang zit en regelmatig zinnen
uitspreek als: “Die acteur, met dat donkere haar, die met hoe-heet-ze-ook-alweer in die film zat, je weet wel.“

Maar soms lees ik een tijdschrift of zie
ik iets in een boek staan wat dan kennelijk blijft hangen. Dus daar zat ik, met
een kop thee in de hand: “Een keep, ik
heb een keep in mijn tuin!”.
Het vogelboek leerde mij dat het om
een mannetje in winterkleed ging en dat
hij familie van de vink is. Vinken zitten
er altijd genoeg in de tuin, dus kennelijk voelde hij zich hier thuis. Hij vond
vooral de zonnebloempitten erg lekker
en bleef lang zitten eten. De andere
vogels moesten maar even wachten op
hun beurt.

veren en op de rug zitten zwarte veertjes
met bruine randen, zodat het er mooi
geschubd uitziet. Hij heeft een zacht
oranje keel en borst en er zit ook oranje
op zijn vleugels. Hij heeft een lichte en
effen buik, maar zijn flanken zijn dan
weer gespikkeld. In zijn vleugels heeft
hij naast oranje voornamelijk bruin
zitten, maar ook weer een beetje geel.
Ik meld dieren die ik zie altijd aan bij
Waarneming.nl. Een meneer van de
Waarneming was een tikje jaloers: hij
wilde ook wel een keep in zijn tuin. Het
is nu alweer een jaar geleden en ik zou
graag de keep deze winter ook weer in
de tuin willen zien. We zitten dan ook
weer op de uitkijk.

Hij kwam een paar dagen achter elkaar
en ik kon hem daardoor goed bestuderen. Het verbaast me altijd weer hoe
mooi getekend kleine beestjes kunnen
zijn en dat geldt ook zeker voor de keep. Carla Custers
Op zijn kop zitten verschillende kleuren

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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Achterklep
Mijn favoriete plekken in Driemond zijn de
Burgemeester Bletzstraat 86 en 74

Pia Schuuring
Hoe lang woon je in Driemond?

steigerbouwbedrijf en later als ZZP’er:
kwaliteitsmanager in de bouw. DaarPia Schuuring is geboren in Amsterdam naast gaf ze sportlessen en werkte ze
Noord, in juni 1965. De meeste mensen als sportmasseur. Uiteindelijk heeft
ze wel vier Hbo-opleidingen gedaan.
kennen haar als de gym en dansjuf op
Ze is afgestudeerd als Natuurgeneesde basisschool. Pia weet precies wankundig en massagetherapeut en cum
neer ze in Driemond kwam wonen: in
oktober 1994. Ze was hoog-zwanger en laude afgestudeerd met een scriptie
blij dat ze kon verhuizen van uit Gein IV over fibromyalgie. Tot nu toe oefende
ze haar praktijk uit in de verbouwde
naar de Bletzstraat 86. Van oorsprong
schuur bij haar huis maar sinds kort
waren deze woningen bedoeld als
bejaardenwoningen. De meeste bejaar- heeft ze een mooie nieuwe praktijkruimte in de Bletzstraat 74, het oude
den hadden al een benedenwoning
schooltje.
in het dorp zodat besloten werd om
ook gezinnen in aanmerking te laten
komen. Pia is getrouwd met Stefan
Wat beteken jij voor anderen en
Beun en Stefan was geboren in Driewie betekent wat voor jou?
mond, vandaar. De eerste week wilde
Pia wel gillend weg door het gevoel dat
Natuurlijk is de familie het belangrijkiedereen op haar lette maar inmiddels
vindt ze het heerlijk om in Driemond te ste voor Pia: man, kinderen, ouders
en schoonmoeder. Maar verder is ze
wonen.
belangrijk voor heel veel volwassenen
en kinderen, en die zijn ook belangrijk
Pia en Stefan leerden elkaar kennen
voor haar.
in Amsterdam-West. Pia logeerde
bij haar ouders na een auto-ongeluk.
Ze geeft veel mensen les, kinderen en
Stefan werkte in een winkel tegenover
tieners maar ook volwassenen. Op dit
het ouderlijk huis en zo kwamen ze
moment vooral dans, aerobics, bodyelkaar tegen: bij het boodschappen
shape en piyoflow. Als ze nu oefent met
doen. Ze hebben 2 dochters: Kayleigh
en Danique. Er is veel contact: Kayleigh de kinderen doet ze dat buiten op een
is getrouwd en woont in het Seizoenen- veldje. Ooit gaf ze op de Jan
Woudsmaschool als vrijwilliger gymles
hof. Ze verzorgt het care en
wellness gedeelte in het Feel Good and omdat ze dat belangrijk vond en de
lessen grotendeels wegbezuinigd
Cure Center Driemond waar Pia haar
waren. De kinderen kregen één keer
Natuurgeneeskundige massagetheraper week “officieel” gymles en een keer
piepraktijk heeft. Danique woont in
per week gaf Pia als vrijwilliger een
Zuidoost en is er vaak in het weekend.
uur gym. Haar dochters zaten hier op
Pia werkte oorspronkelijk in het bouw- school, vandaar.
bedrijf van haar vader, daarna bij een
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In 1995 is Pia bij (toen nog) Turnlust
begonnen om Gymles te geven. Later
startte ze met Sacha Boin ook een
dansafdeling. Het was een succes: op
een gegeven moment waren er wel 80
leerlingen. Er werd geoefend in de gymzaal van de school. Elk jaar werd er een
voorstelling gegeven en de belangstelling daarvoor was zo groot dat ze op een
gegeven moment moesten uitwijken
naar de Griffioenkerk in Amstelveen.
Twee jaar geleden nam Pia officieel
afscheid na 25 jaar les en bij de 25e
voorstelling.
Pia was ook actief als dansdocent bij
de Jeugdtheaterschool in Zuidoost, nu
is ze daar nog 2 dagen per week zakelijk leider. Ook speelt Pia een rol bij
de zogenaamde “Brede School”: op de
basisschool kunnen kinderen 3x per
jaar 10 weken lang proeven van allerlei
activiteiten in een uurtje na schooltijd zoals dansles, kookles, muziekles,
tekenles etc.
Pia Schuuring heeft al 33 jaar een
natuurgeneeskundige massagetherapiepraktijk, nu dus in de Bletzstraat 74.
Er vinden allerlei activiteiten plaats en
de praktijk loopt als een trein. De
cliënten komen overal vandaan. Ze
geeft daar ook opleidingen
(zie www.feelgoodandcure.nl).
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Voor Pia zijn zowel Bletzstraat 86 als
74 favoriet.

