Jaargang 54, nummer 7, september 2021

Uitgave van Stichting Dorpsraad Driemond

Samen voor een sterk en mondig Driemond
Al meer dan 55 jaar is de Dorpsraad een begrip in Driemond.
Maar veel Driemonders weten
niet precies wat een dorpsraad is
en wat een dorpsraad kan betekenen voor iedere inwoner van
Driemond.
Allereerst: de Dorpsraad is geen gekozen instituut of iets wat de gemeente
heeft georganiseerd. De Dorpsraad is
een vrijwilligersorganisatie van betrokken Driemonders die het begrip ‘burgerparticipatie’ in de praktijk brengen.
Ook bevorderen zij de sociale samenhang met activiteiten als ontbijt voor
ouderen, een spelletjesmiddag voor
de schooljeugd of het beheer van onze
eigen bibliotheek.
Burgerparticipatie
Dit betreft een serieuze poging van de
overheid om burgers in een vroeg stadium mee te laten denken – en mee te
laten beslissen – over beleidsvoornemens die van invloed zijn op de directe
leefomgeving. Voor Driemond betreft
dat bij voorbeeld de samenvoeging met
Weesp tot een nieuw stadsgebied, het
project groot onderhoud, de renovatie
van het brug- en sluiscomplex, maar
ook zaken als de plaatsing van windturbines in onze nabijheid of de energietransitie op lange termijn.
Betrokkenheid en draagvlak
Momenteel bestaat de Dorpsraad uit
een dagelijks bestuur, ondersteund
door het kantoor, dat wordt gerund
door Tom Hemminga. De communicatie naar de Driemondse gemeenschap
toe is heeft de laatste jaren diverse
ingrijpende verbeteringen ondergaan,
maar het blijft zoeken naar een vorm
waarin vooral betrokkenheid en feedback úit de gemeenschap sterker naar

voren komen en het draagvlak voor
beslissingen inzichtelijker wordt.
We kunnen niet genoeg benadrukken
dat iedereen te allen tijde van harte
welkom is om zelf initiatieven te ontplooien of zich aan te sluiten bij de
diverse werkgroepen voor het gemeenschappelijk welzijn van Driemond.
Ook zijn er inmiddels vacatures voor
een nieuwe voorzitter en secretaris (zie
kader). Momenteel wordt hard gewerkt
aan een nieuwe visie op de communicatie en de organisatiestructuur van
de Dorpsraad, met het doel u als Driemonder optimaal te informeren over
– en bovenal te betrekken bij – de vele
ontwikkelingen die ons gezamenlijke
leefklimaat betreffen.
Transitie Dorpsraad
Op dit moment is een groep van 12
betrokken Driemonders, verenigd
in een stuur- annex adviesgroep, in
gesprek over de transitie van de Dorpsraad. Een deel van deze groep biedt
bestuurlijke ondersteuning, een ander
deel houdt zich bezig met de begeleiding van werkgroepen die namens de
Dorpsraad overleg plegen met instanties die bij Driemondse aangelegenheden betrokken zijn. Bestuur én trekkers
van werkgroepen nemen de besluiten

in samenspraak met de Driemonders.
Via de dorpskrant wordt voortgang van
de lopende zaken teruggekoppeld. Ook
worden duidelijk breed gedragen acties,
zoals de protesten tegen de komst van
de mega-windturbines of plaatsing van
ondergrondse afvalbakken op onwenselijke locaties, gecommuniceerd en
ondersteund.
Voor, door en met Driemonders
We doen deze herhaalde oproep om je
nogmaals de mogelijkheid te bieden
de fundamenten van ons dorp te versterken met je enthousiasme, ervaring,
kennis en inzicht. Het biedt je de gelegenheid om mee te praten en invloed
uit te oefenen op zaken die ons allen
betreffen en die soms verstrekkende
gevolgen hebben voor ons gezamenlijke
leefklimaat. Wij kijken van ganser harte
uit naar je reactie!
Stuurgroep Transitie Dorpsraad
Driemond, augustus 2021.
Gladys Vos, Klaas Rozendaal, Koos
de Rooij, Leny Schuitemaker, Mathijs
Petri, Olaf Banki, Rob Muijs, Stefan
Zuidervaart, Tom Hemminga, Tom
Witkamp, Ubald Seveke, Wim
Glansbeek.

In de zich vernieuwende Dorpsraad Driemond zijn momenteel vacatures voor een

voorzitter (m/v) en een secretaris (m/v)
Voor beide functies geldt dat we op zoek
zijn naar mensen met een uitgesproken
hart voor onze kleine gemeenschap
en affiniteit met communicatie, coördi
natie en een creatieve resultaatgerichte
insteek.
Een groot deel van de uitvoerende
taken, waaronder contacten met over
heidsinstanties, zijn in handen van de

werkgroepen. Dat biedt de mogelijkheid
om de hoeveelheid tijd voor de bestuurs
functies beperkt te houden.
Wil je ook je bijdrage leveren aan een
sterk en leefbaar Driemond? Meld je dan
aan via het kantoor van de Dorpsraad:
Tel: 0294-414883
Mail: dorpsraad@driemond.info

Het kantoor van de Dorpsraad is gesloten van 27 september t/m 10 oktober
Het postagentschap blijft wel open.

DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant is een uitgave van de
Stichting Dorpsraad Driemond.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar en wordt
huis aan huis verspreid in Driemond
in een oplage van 750 stuks.
De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk voor
de 1e van de maand ingeleverd te zijn bij de
redactie van de Dorpskrant:
dorpsraad@driemond.info
Kopij tekst en afbeeldingen 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 23 oktober.
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

Nieuws uit het dorp
Informatie van de werkgroep Groot
Onderhoud Driemond
Fase 2
Inmiddels heeft u kunnen merken dat
de werkzaamheden zijn begonnen.
Straten liggen open en achterpaden
worden opnieuw bestraat. Helaas zijn
er op verschillende plaatsen problemen
ontstaan met het riool. Waternet heeft
geconstateerd dat het nieuw aangelegde
riool is verzakt. Om te voorkomen dat
het riool nogmaals verzakt legt waternet nu een onderheid rioolstelsel aan.
In plaats van heien is gekozen om de
palen in de grond te drukken. Dit zorgt
voor minder trillingen en geluidshinder. De bewoners in fase 2 hebben
informatie en uitleg over de te ondernemen stappen ontvangen. Uiteraard
zorgt dit voor vertraging en extra overlast voor de betrokken bewoners. Om
niet uit te lopen op de planning van het
gehele project is Dura Vermeer inmiddels ook gestart in de Winterstraat
(oost). Wij verwijzen u met enthousiasme naar de BouwApp. Daar vindt u
- up to date - detail informatie over o.a.
de planning en alles over de voortgang
van het project.
Fase 3
Half juli zijn de leden van de werkgroep
geïnformeerd betreft het Voorlopig
Ontwerp. Voor het eerst na een lange
periode van alleen maar contact via
telefoon / Zoom en Team meetings
zaten we weer aan tafel in de MachZo.
Het Voorlopig Ontwerp is het resultaat van de samenwerking tussen het
De Dorpsraad
Driemond is met
ingang van 30
juni 2021 aangemerkt als alge-

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

BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND
Voorzitter, Ubald Seveke
Penningmeester, Rob Muijs
Secretaris, vacature
Bestuurslid (doelgroepen): Gladys Vos-Orman
dorpsraad@driemond.info

project team van Amsterdam en de
bewoners participatie in deze fase. De
leden van werkgroep groot onderhoud
hebben alle vragen en opmerkingen
van bewoners gerubriceerd en besproken met het projectteam. (deze vragen
en de antwoorden kunt u desgewenst
inzien op de website van de dorpsraad)
Het VO wordt binnenkort aan de bewoners gepresenteerd. De uitnodiging
voor een informatie avond wordt nog
toegezonden. U zult begrijpen dat het
parkeerprobleem aandacht heeft gekregen. Maar zeker ook is er veel aandacht
voor groen in de straat. Beter bij het
straatbeeld passend interieur en een
speelplek voor kinderen zijn ook onderdeel van het overleg geweest. Kortom
geen eenvoudige opgave om van de
beschikbare krappe ruimte een ontwerp
te maken. Wij zijn nieuwsgierig naar
uw reacties op het voorlopig ontwerp.
Wel kunnen we verklappen dat we op
een aantal punten uitermate tevreden
zijn. Maar we zijn ook kritisch! We zien
nog knelpunten. Deze punten brengen
we onder aandacht als reactie op het
Voorlopig Ontwerp. Deze kunnen dan
worden aangepast op het uiteindelijk
Definitief Ontwerp!
Werkgroep Groot Onderhoud
Driemond
Coördinatoren
Stefan Zuidervaart &
Klaas Rozendaal

meen nut beogende instelling (ANBI).
Deze ANBI status maakt het mogelijk
om onder een gunstig fiscaal regime
aan de Dorpsraad Driemond te schenken, te doneren en na te laten.

WERKGROEPEN IN DRIEMOND
Actieve werkgroepen:

Werkgroepen zijn in oprichting:

Groot onderhoud Driemond
Coördinatoren: Stefan Zuidervaart en Klaas
Rozendaal

Energietransitie
Coördinator: ?

Verkeer en bereikbaarheid Driemond
Coördinator: Wim Glansbeek
Groenvoorziening
Coördinator: Klaas Rozendaal
Windmolens nabij Driemond
Coördinator: Mathijs Petri
Stadsgebied Weesp – Driemond
Coördinator: Olaf Bánki

2

Voorzieningen
Coördinator: ?
Redactie dorpskrant
Coördinator: ?
Heeft u vragen over de onderwerpen van de
werkgroepen of wilt u zich aansluiten bij de
werkgroepen, dan kunt u ze bereiken via het
kantoor van de Dorpsraad.
Tel: 0294 - 414883
Mail: dorpsraad@driemond.info

Nieuws uit het dorp
Overleden Beppie Verbrugge-Pieterse
Op 21 juli 2021 is ons kerngroeplid
Beppie Verbrugge-Pietserse overleden.
Ze was een van de leden die haar hele
leven in Driemond gewoond heeft. Ze
was op 12 januari 1945 in Weesperkarspel (het vroegere Driemond) geboren.
Beppie was een optimistisch en positief
mens, ondanks haar slechte gezondheid
de laatste jaren. We zullen haar missen.

Opbrengst collectes in Driemond

Werkgroep
Driemond Groen
Deze werkgroep is vanwege de beperkende maatregels door corona hooguit
één keer bijeen geweest.
We gaan binnenkort weer opstarten.
De werkgroep is opgezet door betrokken Driemonders die zich willen
inzetten voor een schoon en leefbaar
Driemond. Vol met ambitie hebben we
ideeën besproken om met elkaar uit te
voeren. En wees eerlijk...je hoeft maar
een rondje door Driemond te lopen en
je schrikt van het onkruid in tuintjes,
stoep en langs de weg. Maar het goede
nieuws is ook dat we zien dat bewoners
hun best doen om hun privé tuintje
onkruid vrij te maken en zo ook hun
stoepje. Zelfs ook die van de buurman
of buurvrouw die dit zelf niet meer
kunnen. Wij hopen van harte dat u na
het lezen van dit bericht ook eens kritisch kijkt en besluit om mee te doen!

27
t/m
30
30

01
t/m
10
01

Namens de
Historische Kring Driemond,
Leny Schuitemaker

Wilt u volgend jaar ook een straatje
collecteren? Bel of mail naar Arnolda
Jagersma: 0294-416675,
arnolda@delangeadem.com

SEPTEMBER
Kantoor Dorpsraad gesloten. Het postagentschap is
wel open!
start euro-ontbijt
10:00 uur
Matchzo

OKTOBER

We wensen haar familie en vrienden
sterkte en mooie herinneringen.

Namens de Maag Darm Lever
Stichting grote dank aan alle Driemonders en vrijwilligers. We hebben
in de collecteweek van 21-26 juni met
elkaar een bedrag van maar liefst 1010
euro opgehaald.

Agenda

Dit jaar heeft de epilepsie collecte 633
euro opgebracht. Dit jaar minder als
andere jaren door Corona.
Tevens was dit de laatste keer dat ik de
collecte georganiseerd heb. Iedereen
hartelijk bedankt voor al die jaren voor
mij gecollecteerd hebben.

11, 18,
25
(ovb)
07

07, 14,
21, 28
23

Kantoor Dorpsraad gesloten. Het postagentschap is
wel open!
Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant oktober
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo
Verspreiding dorpskrant
oktober

Mevrouw Post
Met elkaar kunnen wij immers het aanzicht van je omgeving sterk verbeteren.
Pak dan ook even de stoep mee...en
help even het onkruid te verwijderen bij
de buurtjes.
Wij zien ook ernstig overhangend groen
op looppaden. Sommige paden zijn
slechts 3 tegels (90 cm) breed. Hangt
daar dan ook nog flink veel groen overheen dan wordt het heel moeilijk om op
deze paden te lopen. Laat staan dat je er
met een rolstoel, rollator of kinderwagen nog langs kan. Kom op Driemonders! Pak je tuingereedschap en zorg
dat de paden weer vrij zijn om er weer
gebruik van te kunnen maken.
Heel veel dank alvast voor jullie hulp...
en niet onbelangrijk de gemeente
Amsterdam spreken we ook aan op hun
verantwoordelijkheid!
Werkgroep Driemond Groen
Coördinator Klaas Rozendaal
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NOVEMBER
01
01, 08,
15, 22,
29
04

04, 11,
18, 25
20

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

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

Nieuws!

Leentjebuur

Pispotjes

Hebt u dat ook wel eens, dat u baalt van alles? Ja natuurlijk, dat heeft iedereen.
Sommige mensen hebben dat bijna elke dag en anderen hebben het bijna nooit. Ik
moet zeggen dat het met al die Coronaperikelen niet meevalt om een zonnig humeur
te houden.
Sinds kort ben ik grootgrondbezitter: sinds mei hebben we een volkstuin op Linnaeus. En met zo’n tuin erbij komen ook de zorgen. Want wat te doen tegen Haagwinde
in je tuin, beter bekend als pispotjes. En we hebben niet één tuin maar inmiddels
hebben we er drie. Een bij het huis, een moestuin en een volkstuin. Soms kunnen we
het nog niet geloven. Voor iemand die 50 jaar op bovenhuisjes in Amsterdam heeft
gewoond is dit echt een wonder.
Maarten ’t Hart zei ooit in zijn programma als tuinder op de tv dat hij zich toch echt
afvroeg waarom de Heer pispotjes geschapen had. En dat wil wat zeggen.
Als je op internet zoekt wat je tegen haagwinde kunt doen word je ook niet blij. Er is
sprake van een soort spaghetti van wortels onder de grond en als er maar een klein
stukje wortel achterblijft wordt dat meteen een nieuwe plant. Op internet raden ze
RoundUp aan (al blijkt dat niet echt te helpen omdat het de wortels laat zitten) maar
iedereen weet inmiddels dat dat heel erg slecht is voor het milieu en dat je er kanker
van kunt krijgen. Tja de fabrikant zegt van niet maar die wil alleen maar geld verdienen (en moet in de VS miljoenen betalen aan slachtoffers). Nou zijn alle pispotjes
tegen de tijd dat u dit leest vast al verdwenen en mijn slechte humeur vast ook want
eigenlijk ben ik een positivo.
Net als vroeger aan het begin van een nieuw schooljaar heb je het gevoel dat er in
september gewoon weer een nieuw en fris begin is. Je kunt nieuwe goede voornemens maken, of de oude van januari een beetje oppoetsen. Mijn ommetjes zijn er de
laatste maanden wat bij ingeschoten dus het bewegen moet weer meer aandacht
krijgen. Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt. Hup: naar buiten dus. Maar het
idee dat ik door elke dag een end te lopen een slanke den word heb ik opgegeven. Nou
ja, het voordeel van wat meer gewicht is toch wel dat je niet gauw weg zult waaien,
en dat is wel handig met al die storm de laatste tijd.
Er staat ons in het dorp nog een en ander te wachten: Niet alleen gaan we samen
met Weesp, wat een grote verandering is. Het groot onderhoud zorgt ervoor dat op
allerlei plekken de straat open ligt. De brug wordt binnenkort gerenoveerd en de
Dorpsraad is nog aan het strijden met de gemeente over het plaatsen van de containers voor afval.
Zoals gewoonlijk krijg je niet de indruk dat er goed wordt geluisterd door de gemeente en dat er rekening wordt gehouden met wat wij burgers willen. Daarom is
het belangrijk dat er zoveel mogelijk bewoners hun stem laten horen en mee doen. En
dan bedoel ik niet dat gemopper tegen je buren over de gemeente, de Dorpsraad etc.
nee ga nou eens zelf ook in een commissie zitten (kijk op blz. 2 van deze dorpskrant)
en zorg dat je echt gehoord wordt. Ook leuk om nieuwe mensen te leren kennen
en wie wil er nou niet nuttig bezig zijn? Want van steeds maar Netflixen word je
natuurlijk niet blij en van de hele tijd maar mopperen ook niet. Nee voor een beter
humeur is het goed om actief in je eigen dorp te worden.

DORPSHUIS DRIEMOND
Sinds 15 mei is het postagentschap
ook op zaterdag tussen 11:00 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,
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
Ga lekker spannende, of romantische,
boeken halen in de bibliotheek in de
MatchZo.

Ik wens u wijsheid en een zonnige nazomer.
Uw Leentjebuur
Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer
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Kost niets. Ook kinderboeken!

Historisch Driemond

De Historische Kring Driemond bestaat uit een
groep enthousiaste vrijwilligers die geregeld bij
elkaar komt in de MatchZO.

In Huize Historica, in de MatchZo, is er Open Huis
iedere maandagochtend van 10:00 - 12:00 uur
www.historischekringdriemond.nl

Honderd jaar geleden
verantwoordelijk.

Een mooie plek – Schoonoord – ging
de buitenplaats heten, die rond 1700
aan het begin van het Gein nabij de
Geinbrug werd aangelegd. Begin
19e eeuw werd er een fraaie Engelse
landschapstuin gerealiseerd met
watertjes, kronkelpaden en bosschages
en natuurlijk de nog bestaande
Theekoepel, die oorspronkelijk dichter
bij het water heeft
gestaan. Hoe het terrein
er ooit uitzag, kun je nog
wel enigszins zien aan
wat er nog over is van de
oorspronkelijke ruim 9
hectare rond het huidige
huize Schoonoord.
Dat op de plek van de
oorspronkelijke woning
in 1875 is gebouwd. De
buitenplaats strekte
zich uit tot ver achter
het Zandpad in het
toenmalige Geinbrug.

te Amsterdam, goed voor 1 hectare
en 66 aren; van Wespel, een schipper
uit Weesperkarspel, in het bezit van
2 aren en 55 centiaren en Kruyswijk,
koopman uit dezelfde plaats, met 1
are en 6 centiaren, wilden hun grond
gezamenlijk voor 25.170 Gulden wel
verkopen.

In 1936 werd begonnen
met de aanleg van de
oprit tot de toekomstige
Hoge brug over het AmsterdamRijnkanaal en laat het talud nu precies
over het grondgebied van Schoonoord
lopen; dat werd dus het verlies van een
flink stuk land. Maar al eerder ging er
veel verloren. Hoe kwam dat? Ik ga met
u terug in de tijd.

De grootste verkoper,
E. Altes, moet welhaast
familie zijn geweest
In het bijzijn van notaris Snel zetten ook van de toenmalige bewoner van
Schoonoord: W.A. Altes. En zo kromp
van den Broek, gemeenteveldwachter,
het landgoed met zo’n anderhalve
Berkhof, grondwerker, Vermeulen,
hectare in. Mij is niet bekend waarom
fabrieksbaas, Kuijl, werkman, Spaans,
timmerman, Hilders, fabrieksarbeider men wilde verkopen, geldgebrek
wellicht? Nu ligt er al bijna honderd
en de Vries, bootwerker, zijnde het
jaar een markante straat waarin veel
bestuur van De Goede Woning, hun
handtekening onder het koopcontract. Driemonders zijn opgegroeid.

*1 augustus 2021 was het honderd
jaar geleden dat het voltallig bestuur
van de Woningbouwvereniging “De
Goede Woning” bij notaris Snel te
Weesp zat, samen met drie heren,
die grond in Weesperkarspel te koop
hadden. Het jaar daarvoor was de
woningbouwvereniging opgericht met
als doel woningen te gaan bouwen
voor arbeiders die op de nog niet
zolang bestaande fabrieken in het dorp
werkten. De heren Altes, koopman

S C H O O N O O R D

1925

Volgens deze overeenkomst is de
woningbouwvereniging verplicht
de kosten voor afsluiting van het
gekochte en het graven van sloten
te dragen. Terecht wees een van de
buren, de familie van Vegten, hierop,
toen de Goede Woning voorstelde
om bij vervanging van een hek op
de perceelgrens de kosten te delen.
Niet, dus want hier was de eigenaar,
de woningbouwvereniging voor
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Alles was geregeld; er kon gebouwd
worden aan de Geinbrug. Maar ja, het
beloofde overheidsgeld kwam maar niet
en het bestuur voelde zich genoodzaakt
de Minister van Arbeid te schrijven.
Men wees erop dat het terrein braak
lag en dat dat groot renteverlies
opleverde. Maar ook
dat de woningnood in
Weesperkarspel hoog
was: er woonde zelfs een
gezin in een paardenstal
en gedwongen
samenwoning bij familie
kwam veel voor. Het
benodigde voorschot
kwam er en men ging aan
de slag. In 1922 kwamen
de eerste woningen
gereed aan wat de
Burgemeester Bletzstraat
ging heten.

Tjark Keijzer
voor meer historische stukjes kijk op
historischekringdriemond.nl

*Genoemde gegevens zijn afkomstig uit
de koopakte van 1 augustus 1921

Nieuws van
Het is nu september maar hier toch nog
een kort verslag van de laatste weken,
en hopelijk weer samen elke week op de
soos.
Wat een geweldige dag hebben wij met
ons allen gehad op 16 juni. Een dag
naar Brabant, iedereen was op tijd bij
de bus, mondkapje op (hopelijk de laatste keer). Ruud leuk dat je de senioren
uit kwam zwaaien en bedankt voor de
sponsoring. Net als de twee anonieme
dames in de bus die sponsorde voor de
drankjes tijdens het diner. Robert van
de Sint Jan die wij na de koffie gingen
heel Holland bakt was nog niet open
bezoeken. We mochten er alleen in als
en moesten we een alternatief zoeken
voor de koffie en die hadden we gevon- er geen begrafenis was. Ik zei tegen de
pastoor; dat maakt ons niet uit, dan
sluiten we achterin aan en drinken
daarna nog een bakje koffie mee met
cake erbij, maakt ons niets uit. Hij heeft
er smakelijk om gelachen en vertelde
dat hij zoiets nooit als antwoord gehad
had. Het was heerlijk koel in de kathedraal, er stond een bord met “rechts
aanhouden“ en waar liep iedereen?
Juist links!
den door een tip van meedenkers. We
Daarna nog even de markt over gegaan
hebben heerlijk koffie gedronken met
en terug naar de bus, een ritje buiten
een echte Bossche bol van Bakkerij
langs Den Bosch op naar Nistelrode
de Groot in een restaurant tegenover

waar een overheerlijke goed gevulde
lunch klaarstond. Werkelijk over de
top! Toen allemaal de bus weer in richting Engelen waar de boot op ons lag
te wachten, allemaal boven op het dek
gelijk aan een koel drankje. Na ruim
een uur gevaren te hebben en iedereen een kleurtje had stapte we in de
bus richting Scherpenzeel. De bus was
heerlijk koel door de airco want buiten
was het ondertussen 34 graden. Onze
Wilma zorgde goed voor ons!
Rond half zes kwamen we aan bij restaurant Boschzicht en dronken weer
een heerlijk koel drankje. Een heerlijk
drie gangen diner gegeten waarvan
voor ieder een eigen pannetje draadjesvlees klaar stond, die je zelfs zonder
kunstgebit zou kunnen eten zo mals!
Lekker ijs toe met slagroom. Ondertussen voordat de bus weer vertrok hebben

Start ontbijtclub
Als we vooruit mogen blikken naar een gezellige, gezonde
start van de ontbijtclub, dan zal het 30 september weer van
start gaan.
Het zal geen volle zaal worden, daar er, helaas, enkelen ons
ontvallen zijn of verhuisd. Het gemis zal zeker groot zijn.
Kent u mensen in uw omgeving, die wel een gezellige ochtend samen zouden willen/ kunnen ontbijten tussen 10:00
uur en 12:00 uur, neem deze gerust mee!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Gladys en Greet.
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de seniorensoos

we allemaal wat in een envelop gedaan
voor onze Wilma die na jaren ons gereden te hebben een andere baan heeft
gevonden als planner. Zo jammer maar
fijn voor haar, we zullen haar zeker
missen, bedankt lieverd voor al die veilige kilometers die je met ons gereden
hebt, (zie foto), geweldige vrouw.
Op woensdag 25 augustus hadden we
een korte maar o zo gezellige busreis
naar Scheveningen. Een wandeling

langs het strand en de boulevard op.
Daarna een heerlijke gebakken vis
gegeten met patat. Daarna een gezellige
toer door Den Haag, de dure huizen en
ambassades bekijken, langs het paleis
van Alexander en Maxima. Ze waren
jammer genoeg niet thuis, anders
hadden we even kunnen borrelen. de
kosten waren p.p € 20. Heeft u nog
niet betaald dan graag overmaken op
NL 84 RABO 0111 4018 79 tnv Seniorensoos Driemond.
We zijn al heel druk met de volgende
busreis. Deze is op 15 december voor
een gezellige Kerst belevenis. We zijn
nog aan het regelen om er weer een
gezellige dag van te maken, deze is
natuurlijk met een Kerstdiner. Wij
hopen weer op een volle bus. Wilt u
mee? Ook voor het eerst? Geef u op,
Gewoon doen! We durven te wedden
dat u in Mei weer meegaat. Mevrouw
Seelie en mevrouw Schoonenveld u
beide bedankt voor de bijdrage voor
onze huur en ook de Dorpsraad bedankt
voor een bijdrage, geweldig!!!!
Sommige van onze soosbezoekers en
busreizigers betaalde een extra bijdrage, van Raymond en Tineke kregen
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wij voor de bingo een diner bon waar
wij geweldig blij mee zijn. Deze wordt
verloot op de soos en de opbrengst is
voor de senioren, super bedankt! Cafetaria Rezk & de Vries bedankt voor de
lekkere snacks die jullie geschonken
hebben voor onze eerste soosmiddag, ze
hebben ervan gesmuld. Heerlijk bij de
brorrel. Super!
Helaas hadden we ook sombere berichten, mw Cor Metz is overleden op 17 juli
op de leeftijd van 79 jaar. Zij was al van
de soos en verhuisd uit Driemond. Hart
op de tong maar een geweldig mens,
maar toch raar weer een dorpsgenoot te
moeten missen. Sterkte voor Mary en
de rest van de familie.
En onze Beppie, overleden op 21 juli.
Erg ziek, toch ging het altijd goed als
je het vroeg. Altijd vrolijk op onze soos
stond voor iedereen klaar. Schonk thee
en koffie in met haar enthousiasme. We
zullen je vreselijk missen onze rechterhand was je, als tranen bloemen waren
Beppie lag de trap naar de hemel vol.
Namens bestuur seniorensoos
Annie van Alphen

Nieuws uit het dorp
Sportcentrum Matchzo verduurzaamt

Inmiddels is de kantine van Matchzo weer
geopend en kunnen sporters en andere gebruikers
weer een drankje gebruiken binnen de bestaande
Coronamaatregelen
(voornamelijk handen
wassen en afstand).
De afgelopen anderhalf
jaar zijn natuurlijk best
lastig geweest, maar we hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt om het
gebouw weer helemaal op te knappen,
zodat we klaar waren voor de heropening. En dankzij diverse steunregelingen zijn we ook financieel gezond
gebleven.
Dankzij de steun van de gemeente en
diverse ondersteunende regelingen zijn
er een aantal maanden geleden tevens
ca. 270 zonnepanelen op het dak van
Matchzo geplaatst. Hiermee worden we
zelfvoorzienend met electriciteit voor
Matchzo en het hele sportpark! Belangrijk in het kader van verduurzaming,
een uitdaging waar we allemaal mee te
maken hebben.

Opmerkingen van een
bezorgde inwoner

Sportcentrum Matchzo
wekt zelf energie op door
de 270 zonnepanelen
die het bedrijf Sportief
Opgewekt eerder dit jaar
plaatste. Door de zonne-installatie bespaart
het sportcentrum elk
jaar 88.000 kWh grijze
stroom. Dit staat gelijk
aan een CO2-uitstoot
besparing van 57.000
kg per jaar. Als deze CO2-uitstoot op
een andere wijze gecompenseerd zou
worden zonder te verduurzamen, dan
moesten er bijvoorbeeld jaarlijks 2.460
volwassen eiken worden geplant.
Matchzo is er trots op dat tijdens de
coronacrisis er stappen zijn gezet om
het sportcentrum te verduurzamen en
zo de CO2-uitstoot te verlagen.
En nu met z’n allen weer gebruik maken
van het gebouw, daar staat het voor.
Naast de sportieve activiteiten van voetballers, tennissers en biljarters zijn er
ook alweer andere activiteiten gepland.
Volg de agenda in de Dorpskrant
hiervoor!

•

Wist u dat:
•
• er voor heel Driemond 30 km geldt?
• u als u Driemond uitrijdt u niet links
af mag slaan naar Weesp maar de
rotonde moet nemen?
• als u voor de brug moet wachten en
•
er elke kant een pijl staat? Een witte
•
aan de kant van de Lange Stammerdijk en een rode aan de kant van het
Zandpad-Driemond. Dat u dus wach8

ten moet tot dat het verkeer vanaf de
Lange Stammerdijk over de brug is!
de stoep er niet is om uw boodschappen naar de voordeur te brengen!
u de rolcontainers/kliko’s en het grofvuil pas vanaf 21:00 uur voorafgaand
de ophaaldag mag neerzetten, u de
container dezelfde ophaaldag weer
moet weghalen!
grofvuil gebundeld moet worden.
puin, sloopafval, stenen, grond en
chemisch afval zelf naar het afvalpunt
gebracht moet worden!

Nieuws van de Brandweer
Beste Driemonders,
Vanwege de vakantieperiode is de
dorpskrant niet verschenen en heb je
misschien ook niets van ons gehoord.
We zijn echter wel flink bezig geweest.
Een enkele keer heb je ons misschien
zien of horen rijden wanneer er een
incident was waar wij naartoe moesten
uitrukken. Bij bepaalde meldingen zijn
wij verplicht om zwaailicht en sirenes
aan te zetten. Soms komt dat misschien
voor jou niet altijd gelegen, maar we
willen voorkomen dat mensen onnodig verrast worden als wij op wegen en
kruisingen voorrang willen hebben op
het overige verkeer.
Je kunt ons ook gezien hebben op de
dinsdagavonden. Dit is onze vaste
oefenavond. In de zomervakantie
hebben wij ons vooral georiënteerd
op Weesp. Vanaf januari 2022 zullen
wij daar ook naartoe uitrukken omdat
Weesp dan ook tot onze veiligheidsregio behoort. Met name bij het industrieterrein en enkele flats zal dit het
geval zijn. We zijn ons nu dus daarop

aan het voorbereiden. Waar zitten
bijvoorbeeld de brandkranen en hoe
komen we het snelste bij de verschillende objecten. Maar ook welke tactiek
we gebruiken als er bijvoorbeeld op de
8e etage van een flat brand is. Dit soort
dingen oefenen wij geregeld om goed
voorbereid te zijn indien er via 112 een
beroep op ons wordt gedaan.
Ander leuk nieuws is dat wij druk bezig
geweest zijn om weer nieuwe collega’s
te benaderen die ons team komen versterken. We hebben geflyerd, oproepen
in de dorpskrant gedaan maar ook
(nieuwe) bewoners van Driemond
rechtstreeks benaderd. Al deze inspanningen hebben succes gehad. Verschillende mensen hebben gereageerd
en zijn op onze voorlichtingsavond
geweest. Een aantal heeft zich vervolgens daadwerkelijk aangemeld en
na enkele testen gaan zij de komende
maanden beginnen met de opleiding.
Sommige belangstellende konden op
dit moment niet qua andere verplichtingen of waren nog te jong, maar we
hebben goede hoop dat begin volgend
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jaar ook zij ons komen versterken. We
hopen dus in de komende edities van de
dorpskrant onze nieuws collega’s aan je
voor te kunnen stellen.
Mocht je na het lezen van dit stukje ook
enthousiast worden en je aan willen
melden neem dan contact op met
Alex van Schaik
(06-10936335).

Door Driemond in vogelvlucht
De Roodborst
Het zou zomaar kunnen zijn, dat de
roodborst mijn favoriete vogel is.
Waarom dat is, weet ik eigenlijk niet
zo goed, want het is een felle vogel die
niet lief is tegen soortgenoten. Het is
de meest gefotografeerde vogel in mijn
collectie. Ik heb echt belachelijk veel
foto's van heel wat roodborstjes. Het is
nu eenmaal een fotogenieke vogel. Zijn
oranje borst valt goed op in het groen of
in de sneeuw of in een kale boom.
Hij is te vinden in elke tuin en hij is
verre van schuw. Wanneer ik buiten
bezig ben, moet ik regelmatig een paar
stappen opzij zetten, want de roodborst
wil alle beestjes in de door mij omgewoelde aarde graag nuttigen. Het fijnst
vindt hij het wanneer de schep in de
grond blijft steken en hij dit als uitvalpunt kan gebruiken naar wat hij ziet
bewegen op de grond. In Groot-Brittannië is hij een paar jaar geleden uitgeroepen tot Nationale Vogel, want tuinders
stemden massaal op de 'redbreast'.

maken deze roepnamen inmiddels zelfs
deel uit van de soortnaam, zoals bij de
jackdaw (kauw) en housemartin (huiszwaluw). Ik zou het wel gezellig vinden
om een Gerrit gaai in de tuin op bezoek
te hebben.

Omdat ik de roodborst zo vaak zie en
fotografeer, herken ik hem behoorlijk
snel, ook vanuit mijn ooghoeken. Hij
heeft een typische houding, waarbij
de punten van zijn vleugels vaak niet
Dat hij in de Engelse taal twee namen
heeft - Robin en roodborst - komt door helemaal strak naast zijn lijfje zitten,
maar iets uitsteken. Ook in het bos of
de oude Angelsaksische gewoonte om
vogels een roepnaam te geven zoals bij park is hij snel te herkennen, want hij
mensen. Zo is er Jenny wren (winterko- is acht van de tien keer de vogel die iets
verderop op het pad zit, niet ver van je
ning), Tom tit (pimpelmees) en Philip
sparrow (huismus). Bij sommige vogels vandaan. (De andere twee keer is het de

Gezocht
• iemand die graag af en toe rond
lunchtijd een grote wandeling wil
maken met onze hond tegen een
kleine vergoeding, of waar de hond
die dag kan verblijven
• iemand waarbij ik eens in de twee
weken een tas met strijkgoed mag
brengen

merel.)
Toen ik mijn volkstuin kreeg, wilde ik
het huisje een naam geven. Nooitgedacht en Weltevree waren al vergeven,
dus besloot ik te gaan voor de roodborst. Dat was een dappere beslissing,
want sindsdien krijg ik veel cadeautjes
met daarop deze vogel. Zo kreeg ik bijvoorbeeld mokken (ze drinken lekker),
een blik (daar past het knäckebröd
prima in), servetten (altijd handig) en
ook een klein kunstwerkje (mooi!).

Aan de muur in mijn huisje hangen vier
foto's van roodborstjes. Soms denk ik:
vervang nou drie van de vier foto's met
andere dieren. Maar dan bekijk ik ze
weer eens goed en dan zie ik:
1. De roodborst zingend in zijn typische
houding bij mijn ouders in de buurt,
daar waar we altijd een wandeling
maken wanneer we op bezoek zijn.
2.De roodborst als een rond bolletje op
een tak in de sneeuw in mijn eerste
tuin, daar waar mijn liefde voor de
natuur is ontwaakt.
3.De roodborst in een heg bij het raam
van een vakantiehuisje, daar waar de
volgende dag op precies dezelfde plek
opeens een sperwer zat.
4.De roodborst in de perenboom in
mijn volkstuin, daar waar ik vanaf
het eerste moment nooitgedacht zeer
• iemand die wiskunde bijles kan geven
weltevree ben.
aan een VMBO-T examenleerling
• iemand die kan helpen in de tuin
Heb je interesse? Super fijn als je ons
kunt helpen!
Je kunt contact opnemen met
Vienna op telefoonnummer
06-44266166 of via
viennavanmegen@hotmail.com.
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En dat is het natuurlijk. Daarom is de
roodborst favoriet. Hij brengt stapels
leuke en mooie herinneringen naar
boven, want hij is er altijd en overal
bij. Wat zullen we nog meer beleven
samen?
Carla Custers

Nieuws uit het dorp

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

Een EHBO cursus bereidt u op veel
meer ongevallen voor dan een cursus
BHV (bedrijfshulpverlening).

AED's.... Wij zien ze steeds vaker
hangen. Ook in Driemond hangen er al
een aantal.
Maar hoe gebruik je een AED tijdens
een reanimatie? En wat als de AED
kapot is of er is geen AED in de buurt?
Dat en nog veel meer leer je tijdens de
cursus Reanimatie/AED.
In oktober en november starten we
weer met de cursus Reanimatie/AED.
Samen met de Dorpsraad kunnen we
deze cursus voor de bewoners van
Driemond met 50% korting aanbieden.
De hele cursus kost dan nog maar
€ 30.-.

Voor meer informatie zie:
www.ehbo-mitella.nl

Biljartvereniging Geinburgia
Het biljarten is weer volop herstart na
de corona-beperkingen; wel met de
vereiste afstand.
Op 1 september 12.30 uur start de
woensdagmiddag competitie en op 9
september 19.30 uur houden we de
Algemene Ledenvergadering.
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
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mee te spelen.
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 op de brug, midden in Driemond

Hans Ackermans, wijkagent
Hoe lang werkt u in Driemond?
“Officieel ben ik per 1 juli 2021 begonnen als wijkagent in Driemond, maar ik
kende Driemond al goed. Regelmatig
assisteerde ik bij o.a. het sinterklaasfeest en de Geinloop.“
De heer Ackermans is in 1958 geboren
in Brabant maar kwam al in 1978 naar
Amsterdam om politieagent te worden.
Zijn zachte g is dan ook bijna niet meer
te horen. Hij volgde de opleiding aan
de politieschool. Amsterdam had in die
tijd een eigen zelfstandig korps. Op de
opleiding ging het vnl. om de theorie
maar daarna ging hij stage lopen bij
bureau Pieter Aertszstraat in de Pijp.
Voor het eerst moest hij echt met burgers in gesprek. Daarna volgde nog
een jaar stage bij bureau IJtunnel. De
meeste politiebureaus van toen hebben
nu een andere naam.
Vervolgens ging Hans werken in wat
toen de Bijlmermeer heette. Er was een
politiebureau op het oude Bijlmerplein,
later verhuisde dat naar de Flierbosdreef.
Na de actieve dienstjaren op straat is
Hans overgestapt naar de meldkamer
van Politie op het Hoofdbureau van
Politie te Amsterdam. Een hele andere
wereld daar komen alle meldingen
binnen en worden de acties uitgezet.
Daar kreeg hij op zondagavond 4 oktober 1992 de melding dat er een vliegtuig neergestort was: een El Al Boeing
747 boorde zich in een flat. Later zag

hij wat een onvoorstelbare ravage dat
had teweeggebracht. Het maakte diepe
indruk.

Omdat dat gebied erg groot en gevarieerd is wordt hij geassisteerd door een
“Senior wijkgericht werken”.

De gemeentepolitie en de rijkspolitie
werden samengevoegd tot één organisatie: de regiopolitie. De wijkagent
heette voortaan “buurtregisseur”, later
werd het toch weer gewoon “wijkagent”.
Hans was vijf jaar lang wijkagent
in Duivendrecht, dat was gemeente
Ouderkerk aan de Amstel. Na 6 jaar was
het destijds de bedoeling om van wijk
en politiebureau te switchen.

Er is besloten dat niet alleen de wijkagenten maar ook de “gewone” agenten
meer wijkgericht gaan werken. Daartoe
is het basisteam Gaasperdam in drie
clusters verdeeld en mochten agenten
aangeven voor welke cluster ze een
voorkeur hadden. De bedoeling is dat er
meer verbinding met de burgers komt.
Hans zet zich daar enthousiast voor in.

Het werd Bullewijk: het gebied om het
AMC. Na 3 jaar wilde hij wat anders
en werd aangesteld in Holendrecht,
samen met nog een andere wijkagent.
Dat was in 2009. Tot 2017 werkte hij
daar en daarna werd hij wijkagent in de
ST-buurt Reigersbos.
Het zal duidelijk zijn dat Hans Ackermans heel veel ervaring heeft met
werken in de wijk. Per 1 juli is hij begonnen bij het basisteam Gaasperdam als
wijkagent voor Driemond, Nellestein,
mogelijk wordt later dit jaar de wijk
Gein 1 en 3 toegevoegd.
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Wie/wat is voor U belangrijk en
voor wie/wat bent u belangrijk?
Voor Hans Ackermans zijn natuurlijk zijn partner en twee dochters het
belangrijkste. O ja en de grijze roodstaart papagaai die eigenlijk van zijn
dochter was maar die ze niet mee nam
toen ze zelfstandig ging wonen. In het
werk zijn vooral alle burgers belangrijk.
Het dorpse karakter van Driemond
waar mensen elkaar op straat gedag
zeggen vindt hij belangrijk.
Hans houdt van de natuur, fietst graag,
vaart in het seizoen met zijn sloepje
en houdt ervan om naar het theater te
gaan: Carré, De la Mar. Én hij houdt er
heel erg van om uit eten te gaan.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Het liefst staat Hans Ackermans op de
brug: zo staat hij midden in Driemond
èn kijkt hij uit over het water.

