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Uitnodiging aan alle
bewoners van Driemond
Met ingang van 24 maart 2022
maakt Driemond onderdeel uit
van het stadsgebied Weesp en
valt dan niet langer onder het
bestuur van stadsdeel Zuidoost.
We nodigen u van harte uit voor
een informatiebijeenkomst over
de komst van het stadsgebied:
Datum: woensdag 10 november
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: sportcentrum Matchzo
Stammerlandweg 10,
1109 BR Amsterdam
Op de avond wordt meer informatie
gegeven over de bestuurscommissie,
de relatie met het gemeentebestuur
en over de procedures rondom de
verkiezingen. De Dorpsraad is tijdens
de avond ook aanwezig en licht onder
andere toe waarom zij graag aansluit bij
het stadsgebied Weesp.
Stadsgebied met
bestuurscommissie
Een stadsgebied is nieuw voor Amsterdam. Het stadsgebied krijgt een
bestuurscommissie met 11 leden die
rechtstreeks gekozen worden door de
inwoners van Driemond en Weesp. Op
hun beurt kiezen zij uit hun midden
een dagelijks bestuur van 3 leden. De
bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp werkt binnen de (beleids-)
kaders van Amsterdam en zal nauw
samenwerken met andere stadsdelen,
de gemeenteraad en het college van
B&W van Amsterdam.
Driemonders stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022
voor de bestuurscommissie Weesp en
dus niet meer voor de stadsdeelcommissie Zuidoost.

Verkiesbaar stellen voor de
bestuurscommissie Weesp
Om zich kandidaat te stellen voor de
bestuurscommissie Weesp moet u een
lijst indienen maar hoeft u geen lid te
zijn van een politieke partij/ vereniging. Verder gelden de volgende eisen:
• Kandidaten wonen in Driemond of
Weesp
• Kandidaten hebben de leeftijd van
16 jaar bereikt
• Kandidaten zijn ingezeten van
EU-lidstaten of hebben bij nationaliteit uit een niet- EU-land 2
jaar onafgebroken in Nederland
gewoond.

• Kandidaten zijn niet uitgesloten van
het kiesrecht en voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap van de
raad, zoals opgenomen in artikel 36a
van de Gemeentewet.
Verkiesbaar stellen kan tot maandag
20 december 2021.
Aanmelden voor de bijeenkomst
We vragen u vriendelijk uw aanwezigheid door te geven via
weespamsterdam@amsterdam.nl
U bent dus van harte welkom als u
interesse heeft in het onderwerp, ook
als u zich niet direct kandidaat wilt
stellen voor de bestuurscommissie.
Meer informatie
Op weesp.amsterdam.nl vindt u
alle relevante stukken en nieuws over
de fusie van Weesp met Amsterdam.

Uitnodiging Afscheidsreceptie
Monique Gentenaar
Monique Gentenaar neemt afscheid als Als dank voor haar grote inzet en
directeur van de Jan Woudsmaschool. betrokkenheid wordt er een afscheidsreceptie georganiseerd.
In 1995 is zij gestart als PABO-student, U bent van harte welkom om deze
vanaf 1998 ging zij verder als leerkracht receptie bij te wonen op: woensdag 27
in verschillende groepen en vanaf 2011 oktober a.s. 14.30 uur - 16.30 uur
in de Jan Woudsmaschool,
mocht zij de functie als directeur verJaargetijden 4 1109AR Driemond
vullen.
Monique zal per 1 november 2021 aan
de slag gaan als Manager Onderwijs en Wilt u laten weten of u aanwezig kunt
zijn? Dit kan door een mail te sturen
Kwaliteit op het onderwijsbureau van
naar i.degroot@janwoudmaschool.nl.
onze stichting Florente Basisscholen.

DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant is een uitgave van de
Stichting Dorpsraad Driemond.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar (niet
in juli en augustus) en wordt huis aan huis
verspreid in Driemond
in een oplage van 750 stuks.
De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk
voor de 1e van de maand (m.u.v. september)
ingeleverd te zijn bij de redactie van de
Dorpskrant:
dorpsraad@driemond.info
Kopij tekst en afbeeldingen graag apart sturen.
Tekst graag als platte tekst en foto's met een
minimale resolutie van 200 dpi.
De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 20 november.
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 van het bestuur
Voorzittershamer
Per 1 oktober ben ik teruggetreden
als voorzitter van de Dorpsraad
Driemond. De afgelopen drie jaar
heb ik de functie met plezier en inzet
bekleed, maar ik merk al geruime tijd
dat de bezigheden zich steeds moeilijker laten combineren met werk en
privé. Naast het voorzitterschap ben
ik ook betrokken bij de Dorpskrant als
eindredacteur en vormgever. Daar
komt voorlopig geen verandering in.
We blijven samen zorgen voor een
mooie, leesbare Dorpskrant en vanuit
een hoekje in de krant lever ik mijn
bescheiden redactionele bijdrage aan
informatie en discussie rond de vele
lopende zaken die Driemond betreffen.

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

Ubald Seveke

Werkgroep energietransitie
Over windmolens:
De komende maanden gaat de
gemeente tijdens een reflectiefase
kijken hoe het verder moet met de
plannen voor windturbines. Ook de
Dorpsraad zit dan aan tafel, samen
met andere belanghebbenden. Deze
reflectiefase begon direct al slecht: de
gemeente wilde een klankbordgroep
instellen met 57 voorstanders van
windturbines en 4 tegenstanders.
Gelukkig hebben we dat weten te verhinderen. De sfeer in het land is aan
het omslaan in ons voordeel, maar we
hebben in Europa natuurlijk wel weer
een zomer met extreem weer achter de
rug. Er moet inderdaad ook iets gebeuren. We zullen blijven betogen dat de
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

Sinds een aantal maanden komt geregeld een groep van betrokken Driemonders bijeen om vorm te geven aan
de Dorpsraad binnen het stadsgebied
met Weesp en de vertegenwoordiging
binnen de bestuurscommissie. Daarbij behoort ook een nieuwe generatie
enthousiaste en ideeënrijke bestuurders om het huidige bestuur, bestaand
uit penningmeester Rob Muijs en ouderen-coördinator Gladys Vos, aan te
vullen en te versterken.
Zoals je kunt lezen in deze krant is
er een informatiebijeenkomst op 10
november. Zorg dat je erbij bent en
laat van je horen. ‘Weesp’ is bepalend
voor de toekomst van Driemond!

destructie van het landschap om ons
dorp niet de juiste oplossing is voor
het klimaatprobleem: zonnepanelen,
windparken op zee, en belastingen voor
grote vervuilers zijn dat wel.
Over eigen initiatieven:
Overal in het land ontstaan bewoners
initiatieven om een snelle en democratische energietransitie te bevorderen.
Ook onze werkgroep gaat de komende
tijd ideeën verzamelen, en gaat in elk
geval aan de slag met een collectieve
inkoop van zonnepanelen. Input is
welkom via dorpsraad@driemond.info.
Namens de werkgroep
Mathijs Petri
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: Mathijs Petri

Verkeer en bereikbaarheid Driemond
Coördinator: Wim Glansbeek
Groenvoorziening
Coördinator: Klaas Rozendaal
Windmolens nabij Driemond
Coördinator: Mathijs Petri
Stadsgebied Weesp – Driemond
Coördinator: Olaf Bánki
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Voorzieningen
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
Geinloop
De Geinloop hebben we een tweetal
jaren moeten missen.
Maar de corona maatregels zijn versoepeld, en laten we hopen dat dat
betekent dat er volgend jaar weer een
Geinloop kan komen.
Dan is er natuurlijk een enthousiast
bestuur nodig, die dit mooie evenement
mogelijk maken.

Dus daarom doe ik dan ook een dringend beroep op jullie, de inwoners van
Driemond.
Kom bij de Geinloop. Meld je aan als
bestuurslid.

Agenda
OKTOBER
25

27

Wij rekenen op jullie
Met sportieve groet,
Mary Metz
Secretaris Stichting Geinloop

28

30
Wij danken u hartelijk voor uw
medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn echtgenote,
mijn moeder en mijn baasje.
Gerrit - Mike - Boemer
Verbrugge

Op 17 juli 2021 overleed mijn/onze
moeder, Cor Metz – de Man
Ik wil een ieder die mij heeft aangesproken, een berichtje, of kaartje heeft
gestuurd, hiervoor bedanken.
Het heeft mij goed gedaan.
Hartelijke groet,
Mary Metz

Helaas is onze voorzitter,
Johan de Groot,
na een ziekbed deze zomer overleden. Joop, zoals wij hem noemden, hebben
we leren kennen als een zeer enthousiaste en actieve voorzitter van onze club.
Hij was gek op fietsen en natuurlijk schaatsen. Hij zorgde altijd dat ons honk
in Driemond klaar was voor als het zou gaan vriezen. Dat heeft hij afgelopen
winter nog mee kunnen maken.

Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Afscheidsreceptie Monique
Gentenaar
Jan Woudsmaschool
Euro-ontbijt
10:00 uur
MatchZo
Piet Roest Hartenjagen
toernooi
Aanmelden bij Joke:
06-27183249

NOVEMBER
01
01, 08,
15, 22,
29
04

04, 11,
18, 25
04
10

Wat zullen wij zijn enthousiaste praatjes en zijn toewijding aan onze club
missen.

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
ALV IJsclub Gein en
Omstreken
Informatieavond stadsgebied Weesp-Driemond
19:30 uur
MatchZo

20

We wensen Ingrid heel veel sterkte!
Bestuur ijsclub Gein en omstreken.

Wij willen u bedanken voor uw medeleven, kaarten, telefoontjes, bloemen en
persoonlijke gesprekken na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader.
				Bob de Vries
Wij willen bestuur en medewerkers van Geinburgia bedanken voor de
mogelijkheid om de condoleance daar te houden, dokter Wamelink en haar
assistente Sabine voor de goede zorgen en begeleiding en iedereen voor de
belangstelling die wij mochten en nog steeds mogen ontvangen.
					
Conny de Vries – Kuijl
					Anita en Co
					Erik en Lila
					Kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Driemond, augustus 2021
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Verspreiding dorpskrant
november
27
Planten van bomen in het
Vlinderbos Driemond (voor
en door driemonders)
29
Inloopmoment nieuwe
brug 13:30 -16:00 uur
Snackbar Rezk & de Vries
DECEMBER
11
15

Lichtjeswandeling
Driemond
Kerstbusreis senioren
Aanmelden bij Annie
(413925) of Hedwig
(417077)

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

Nieuws!
200x

Leentjebuur

Dit is de tweehonderdste leentjebuur.
Ja daar sta ik zelf ook van te kijken. 13 april 2002 kwam ik in Driemond wonen en
al vrij snel gooide ik een briefje in de bus bij de Dorpsraad of ik met ingang van het
nieuwe jaar soms een column mocht schrijven voor de dorpskrant. Ik weet het niet
zeker maar ik denk dat ik een boekje met gebundelde columns er bij deed. Ik schreef
namelijk al jaren columns voor “de Eilander”, de wijkkrant voor de Oostelijke Eilanden, Czaar Peterbuurt en de Kadijken. Ik woonde toen op de Binnenkadijk in Amsterdam, in zo’n verbouwd pakhuis achter Artis, op 5 hoog. De redactie van de Eilander
had bepaald dat ik onder pseudoniem moest schrijven en zij bedachten Leentjebuur.
Nu zat daar een bedoeling achter: het idee was dat ik onderwerpen op zou krijgen
waar ik over moest schrijven, meestal tegen de gemeente. Maar ja, daar bedankte ik
voor. Ik ben graag onafhankelijk. De Dorpsraad liet me weten dat ik meteen al kon
beginnen met een column en niet hoefde te wachten tot het nieuwe jaar. En zo gezegd
zo gedaan.
Het grappige is dat ik toen in de stad wel echt anoniem was. Zelfs mijn naaste buren
begrepen pas toen ik verhuisde en de column ophield, dat ik Leentjebuur was. Heel
anders dan in Driemond waar na mijn eerste Leentjebuur Mourits, de slager, “Leuk
stukkie van je vrouw” tegen echtgenoot T zei. Hoewel…. Ik ontving ooit in Oost een
dreigbrief van 7 kantjes in de bus toen ik had geschreven over het verdwijnen van
het bakkertje. Een bovenbuurman van de bakker had een rechtszaak aangespannen
omdat hij niet tegen “de stank van versgebakken brood” kon. Dit speelde zich in de
zomervakantie af en hij won! Niemand wist er van maar opeens zaten honderden
mensen zonder bakker.
Ook in Driemond kreeg ik wel eens een boze brief, al dan niet anoniem, hoewel mijn
stukjes in Driemond zó braaf zijn. Maar soms ergerden mensen zich er aan als ik
bijvoorbeeld tegen hardrijdende trekkers ageerde of iets tegen vliegtuigen/Schiphol
schreef, of jaren geleden toen ik schreef dat de zeer succesvolle rommelmarkt voor
de Soos dingen te goedkoop verkocht. Ik heb nog steeds een zilveren schaaltje dat ik
voor minder dan een euro kocht. (Ik zou trouwens wel weer eens een rommelmarkt
bij Disneyland willen).
Dat ik in mijn stukjes niet meer echt los ga, zelfs niet als ik echt boos ben, heeft te
maken met mijn leeftijd: als je ouder wordt word je ook milder, maar ook omdat de
Driemonders brave mensen zijn. Toch had ik 20 jaar geleden al vrij snel een conflict
met de toenmalige Dorpsraad die dingen in mijn stukje wilde veranderen. Als ik het
me goed herinner vond ik het niet sjiek dat er niet fatsoenlijk afscheid genomen werd
van iemand die in dienst was geweest van de Dorpsraad. Het minste is toch dat je
iemand bedankt die voor je gewerkt heeft, ook al is er een conflict.
Driemond is daar niet goed in: iemand bedanken voor wat hij/zij gedaan heeft. Denk
aan de beheerders van de MatchZo: Nelis en Bep Irik, heeft u ooit meegemaakt dat ze
fatsoenlijk bedankt zijn? En Klaas Roozendaal? En dit jaar nog Olaf Banki en Koos
de Rooij? Ook niet toch. Kijk en omdat ik dit wil kunnen schrijven staat er onder
elke Leentjebuur: “Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de
Dorpsraad weer“ en ik hou me meestal in, dat begrijpt u inmiddels wel.
Tja en dan, als deze Leentjebuur door T gelezen en goedgekeurd is, stuur ik hem per
mail naar dorpsraad@driemond.nl en leest u hem een paar weken later in de krant.
En ik? ik ga voorlopig nog even door en ga broeden op de volgende Leentjebuur.
Ik wens u alle goeds en nog wat extra’s

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.

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

NAAR SCHOOL
Vrolijk babbelende kinderstemmen
langs ons huis, ’s morgens tussen kwart
over acht en half negen; de jeugd gaat
naar een van de twee scholen bij de
brug, al dan niet onder begeleiding van
ouders. Overal staan auto’s geparkeerd,
fietsers passeren
over de dijk;
de schooldag
begint. In mijn
jeugd (jaren 50)
ging iedereen
lopend naar
school, alleen
boerenkinderen
uit de
buitengebieden
kwamen soms
op de fiets, maar
vaker lopend.

naar de scholen. Indertijd kon aan het
verzoek geen gehoor worden gegeven,
omdat de woning van den aanvrager
geen 4 km van de scholen verwijderd
was. Maar inmiddels werd het viaduct
op den Abcouderstraatweg gebouwd

Zo moest dus onze
Piet van Vliet,
vader van Richard
en inmiddels
overleden, zonder
overheidssteun de
lange reis naar school
afleggen.

Voor de oorlog
kon men een
vergoeding
krijgen als
kinderen meer
dan 4 km. van de
V A N L I N K S N A A R R E C H T S : G E R A R D V A N
school woonden.
V A N V L I E T, P I E T E N R I E T J E V A N V L I E
Dat werd wel
“klompengeld”
en het einde van de Ouderkerkerlaan
genoemd. Wellicht versleten de
werd afgesloten, waardoor, naar de
kinderen veel klompen op hun lange
heer van Vliet meende, de afstand van
tochten. In de ‘Weesper Courant’ van
26 april 1940 las ik het volgende bericht zijn woning tot de scholen langer was
geworden, waarom hij opnieuw het
dat ik u (in ingekorte vorm) niet wil
verzoek heeft gedaan.
onthouden:
Er ontbraken 200 m. aan
Weesperkarspel
De heer H.C. van Vliet, wonende
Zwetskade, wiens kinderen op de r.k.
Jongens- en r.k. Meisjesschool te
Abcoude onderwijs ontvangen, had
reeds eerder tot b. en w. het verzoek
gericht, ook in aanmerking te mogen
komen voor een vergoeding wat betreft
de vervoerskosten van de kinderen

gegeven worden, maar voor de r.k.
Jongensschool, waarop eveneens
kinderen van de heer van Vliet gaan,
stond de zaak anders. “De afstand
naar die school was n.l. 3.8 km., dus
bleef 200 M. beneden de vereischte
4 km. Op grond
hiervan kan dus
voor de jongens geen
vervoervergoeding
worden toegekend.”

In opdracht van de Burgemeester
heeft de gemeente-veldwachter v.d.
Broek toen per fiets, waaraan een
kilometerteller bevestigd was, de
afstanden nauwkeurig nagegaan.
Daarbij is komen vast te staan, dat
de afstand van de woning naar de
r.k. Meisjesschool 4.1 km. bedroeg,
dus 100 m. meer, dan het wettelijk
voorgeschreven minimum. Voor
die kinderen kon de vergoeding dus
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Kinderen uit de
buitengebieden van
het uitgestrekte
Weesperkarspel
gingen vaak in
buurdorpen als
V L I E T, L I E
Duivendrecht,
T (1933).
Abcoude of Ankeveen
naar school. De
scholen in Geinbrug lagen veel te ver
weg. De katholieke scholieren uit dit
buurtschap moesten bij gebrek aan
eigen school de brug over naar Weesp.
Zo werden de kleintjes door oudere
broers en zussen meegenomen, eerst
naar de kleuterschool, later naar de
Lagere school. En dat alles lopend!
Tjark Keijzer
Voor meer historische stukjes kijk op
historischekringdriemond.nl

Nieuws van de
Wat een begin van de soos. Wat een
zandbakken waar u door heen moest
banjeren, maar dapper waren jullie om
er toch doorheen te komen. Sommige
met de tong op de schoenen maar de
koffie en thee stond klaar, en als verrassing kregen jullie van Bloem en Bloem
Trendzetters een geweldige mooie bos
bloemen aangeboden om het begin te
vieren van de soos, Tonnie Lekkerkerker hartelijk bedankt, fijn om onze senioren zo te verwennen.
En wat genieten jullie allemaal weer

op de soos en natuurlijk geweldig dat
we even vooruit kunnen met de huur
dankzij enkele dorpsgenoten, hoe sterk
zijn we samen met gulle gevers voor
onze senioren. In november houden
op de woensdagmiddag er een loterij
bij. De Rabobank club support is weer
begonnen en wij hopen dat u allemaal
uw stem geeft aan de seniorensoos voor
een gezellige dag uit naar een Kerstmarkt en voor ons kerstdiner, AUB wij
hebben uw stem hard nodig voor onze
senioren.

Hieronder staat wat wij gaan doen, vast
hartelijk bedankt namens hen.
Woensdag 15 December gaan we op
stap naar Eurofleur in Leusden, we zijn
daar weleens geweest maar het was
een geweldige Kerstmarkt en ruim van
opzet. Heerlijk weer die Kerstsfeer te
proeven en jullie zien genieten. Ik kan
tranen laten lopen als ik een groep senioren zie stralen. We gaan rond 13.00
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seniorensoos
uur weg, dus niet vroeg op in de donkere dagen voor Kerst.
Om 17.00 uur worden wij verwacht in
restaurant Schimmel in Woudenberg
waar er een geweldig lekker Kerstdiner
klaarstaat. Maar we beginnen natuurlijk met een lekkere borrel, het Kerstdiner bestaat uit:
• Boerenpate met cumberlandsaus
• Glas runderbouilon met kruidenroom
• Varkenshaas met paddestoelensaus
• Groente …. Salade ….frites ..gebakken
aardappeltjes
• Kerstdessert
• Koffie met bonbon

Nieuws uit het dorp

De kosten zijn voor deze dag € 45 p.p,
dank zij onze gulle gevers.
Graag betalen voor 1 december op:
nl 84 rabo 0111 4018 79
ten name van seniorensoos
driemond.
Wij kunnen dit grote bedrag helaas
niet voorschieten.

Sinterklaas in Driemond?
Moeders én vaders in Driemond,
Meld je aan bij de Dorpsraad om mee
te denken over hoe deze jarenlange
traditie in Driemond kan blijven voortbestaan. Het wordt tijd dat jullie het
overnemen van de oudere generatie!

Maar wel op jullie manier (whatsappgroep?) en met jullie gemeenschappelijke voorkeur.
• Er is een boot, maar de kapitein is
overleden…
• Een optocht zou leuk zijn voor de
kinderen…
U kunt u opgeven bij Hedwig 417077
of Annie 413925, ook al staat u op onze • Els Meijer heeft een rijtuig met
pony’s…
lijst, we moeten wel weten of u meegaat.
• Er is een budget…
Misschien kunt u niet en hebben wij
• MatchZO wil vast de kinderen
een open plek, en wij moeten betalen
ontvangen…
voor het aantal personen wat wij opgeven. Dus dat wordt duur als er een paar • Er zijn genoeg pakken voor Pieten...
• Sinterklaas komt ook!
niet meegaan.
• Er zijn vast vrijwilligers die willen
helpen
Wij hopen u allen te zien en er geweldige dag van te maken.
Maar als niemand het wil organiseren,
dan valt de traditie uiteen!
Namens bestuur seniorensoos
Tom Witkamp
Annie van Alphen
Wij hopen u allen te zien en er een
geweldige middag van te maken en
zeker te genieten van het Kerstdiner.
Wees er snel bij, iedereen kan mee,
maar vol is vol!
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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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Jan Woudsmaschool

op school. Leuk en leerzaam tegelijk!
Tijdens de kleedjesmarkt op 6 oktober
konden de kinderen hun eigen (oude)
Een nieuw schooljaar, een nieuwe look
boeken verkopen voor een klein prijsje.
Met de start van het nieuwe schooljaar
En op 15 oktober, aan het einde van de
konden we ook ons nieuwe logo presenKinderboekenweek sluiten we het proteren.
ject af met een mooie presentatie van
Een frisse nieuwe look en ook de school
al het gemaakte werk en de opgedane
is weer goed zichtbaar. Wat geweldig
kennis. Dat belooft wat!
om uitspraken te horen als: “Mama, de
school lacht naar me!” en “Ik zit in het
lokaal met de oogjes!”

IJsclub Gein en Omstreken

“Mijn juf ziet er uit als een kok!”
Op maandag 20 september was het zo
ver: de aftrap van het jaarlijks terugkerende schoolproject op de Jan Woudsmaschool. Alle juffen waren uitgedost
om een beroep uit te beelden en dat gaf
verrassende gezichten bij de kinderen
en hun ouders. “Mamma, mijn juf ziet
er uit als een kok!”

Jeugdschaatsen
Hebben jullie ook zo genoten van het
natuurijs afgelopen winter? Wij, van
ijsclub Gein en Omstreken, hebben
dat zeker! Vanaf 16 oktober zal de Jaap
Edenbaan in Amsterdam weer opengaan. We willen graag nieuw leven
in onze club brengen en zijn daarom
opzoek naar nieuwe schaatstalentjes!

bestuursleden gekozen.
Wilt u hier graag bij zijn en de agenda
ontvangen? Stuur een mail naar secretaris@geinenomstreken.nl .

Donderdagochtend €1,-ontbijt
Na 1 minuut stilte te hebben gehouden
ter nagedachtenis aan hen die ons ontvallen zijn, ging het ontbijt weer van
start.
Dolblij de stralende en blije gezichten
weer te zien. We hebben gezamenlijk
van een heerlijk ontbijt met welkoms
cupcakes genoten. Volop bijgepraat en
gelachen. Wat hebben we dit gemist!
Tevreden en voldaan met een prachtige
roos (het was de week van de eenzaamheid) op naar huis.

Zijn uw kinderen tussen de 5 en 12 jaar
oud en vinden ze schaatsen leuk? Dan
kunnen wij ervoor zorgen dat ze samen
met leeftijdsgenoten leren schaatsen!
Elke vrijdagmiddag van 16:55 tot 17:55
of zaterdagochtend van 09:20 tot 10:20
is er een jeugdschaatsen. Twijfel je nog
een beetje? Er is een mogelijkheid om
een proefles te komen doen!
Daarnaast zijn we ook opzoek naar
begeleiding voor het jeugdschaatsen.
Kent u iemand of zou u het zelf leuk
vinden om te helpen? Dan horen wij het
graag!

Dit jaar sluiten we weer aan bij het
thema van de Kinderboekenweek:
“Worden wat je wil”

Bij interesse voor het jeugdschaatsen
of het helpen begeleiden kunt u mailen
naar jeugdcommisie@geinenomstreken.nl .

Algemene ledenvergadering
ijsclub Gein en Omstreken
In elke groep gaan de kinderen aan de
Via deze weg willen we jullie graag
slag met een andere beroepsgroep. Ze
uitnodigen voor de algemene ledenvernemen een kijkje bij een bedrijf of resgadering op donderdag 4 november. In
taurant of de professionals komen langs
deze vergadering worden o.a. nieuwe
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Lieve mensen kom gerust eens kijken
en misschien ook mee eten.
Gladys en Greet

Op acht poten door Driemond

De tuinwolfspin
Vroeger was ik bang voor spinnen. Als
kind riep ik om mijn moeder wanneer
er eentje in mijn slaapkamer zat. Dan
kwam ze binnen, trok haar schoen uit
en deelde een welgemikte mep uit. Dat
vond ik ook weer niet echt fijn, maar ik
kon daarna met een gerust hart gaan
slapen. Toen ik op mijzelf ging wonen,
zat er niets anders op dan het probleem
zelf op te lossen. Ik probeerde het
voorbeeld van mijn moeder te volgen,
maar het doel bleek niet het middel te
heiligen. Er zat dus niets anders op dan
de achtpoters te negeren en dat lukte
meestal vrij aardig. Soms ook niet. Tijdens een vakantie in Bretagne zagen
we ’s avonds laat vanuit het bed grote
zwarte spinnen over de vloer van het
oude huisje rennen. We deden schietgebedjes en trokken de dekens tot ver
over ons hoofd heen.
Er kwam verlichting toen ik een spinnenvanger kocht. Daarmee kon ik
de spinnen van een redelijke afstand
vangen en buiten zetten. Hoe vaker ik

ze ving, hoe minder eng ik ze vond. Na
een tijd kon ik volstaan met een glas en
een kaart om de beestjes een woonbestemming buitenshuis te geven. Tijdens
de vakanties is dit een taak voor mijn
vrouw, want ik ‘doe’ de wespen en zij de
spinnen. Een taakverdeling waar ik zeer
tevreden mee ben, en zij ook.

de macrolens. Deze lens maakt dat je
details kunt zien, die je met het blote
oog niet kunt zien. Zo zie je opeens wel
de details van de poten, de vacht en de
kraaloogjes en zie je hoe mooi ze eigenlijk zijn.

In het muurtje bij mijn vijver zitten
tuinwolfspinnen. Die maken geen web,
want het zijn jagers. Ze kunnen over het
Inmiddels weet ik dat huisspinnen de
water wegrennen als er gevaar dreigt
tuin niet per se overleven. Dat geeft
(de plotselinge verschijning van een
weer een dilemma, maar sinds ik in
vrouw met fotocamera). Als ik ’s zomers
Driemond woon kan het me niet echt
een thuiswerklunchpauze in de tuin
veel schelen. De spinnenvanger is uit
neem, dan bestudeer ik ze met enige
het stof gehaald en staat binnen handbereik, want met enige regelmaat komt regelmaat. Zo zie ik ze soms met crèmekleurige eicocons onder hun achterlijf
er 's avonds een grote zwartbruine
rondlopen. En er was een memorabele
spin met indrukwekkende snelheid de
woonkamer binnenrennen en is er actie dag dat het mij opviel dat de kleur van
de cocons was veranderd. Nieuwsgierig
vereist. Dan loop ik een blokje om en
laat de gevangene vrij in de berm. Soms pakte ik mijn camera en ik maakte toen
rent deze meteen weer mijn kant op en één van mijn favoriete macrofoto’s.
Laat het voor de lezer met arachnofobie
moet ik er als een speer vandoor.
duidelijk zijn: de foto die je ziet is niet
naar ware grootte, want deze spinnen
Is het dan vreemd dat ik in mijn tuin
worden maximaal 8 millimeter groot.
een stenen muurtje stapel zodat
Dat is dus nog geen centimeter. Maar
tuinspinnen een warme plek hebben
hoeveel tuinwolfspinnen tel jij?
om te verblijven? Antwoord: niet zo
vreemd, want die spinnen wonen
buiten, hoe fijn is dat? Wat ik met
Carla Custers
huisspinnen niet doe, doe ik wel met
tuinspinnen, namelijk fotograferen met
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Eerste Hulp Vereniging Mitella
Onze eigen EHBO vereniging
Mitella heeft al ruim 80 jaar ervaring
met het geven van cursussen
Eerste Hulp. Onze cursuslocatie's zijn
in Bussum, Weesp en natuurlijk in
Disneyland in Driemond.

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

AED's.... Wij zien ze steeds vaker
hangen. Ook in Driemond hangen er al
een aantal.
Maar hoe gebruik je een AED tijdens
een reanimatie? En wat als de AED
kapot is of er is geen AED in de buurt?
Dat en nog veel meer leer je tijdens de
cursus Reanimatie/AED.
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
Wij zijn weer volop aan het biljarten
en ook de competitie tegen andere
verenigingen is weer opgestart.
Toch houden wij nog steeds rekening
met corona en wel door goed op de
onderlinge afstand te letten; zo houden wij het veilig.
Onze leden spelen graag een onderlinge partij in de interne competitie,
en zodra het weer mag ook in de
regionale competities.
Nog geen lid? Kom gerust eens langs
om de sfeer te proeven en een partij
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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 de Stammerdijk.

Ma t h ijs Petr i
Hoe lang woon je in Driemond?
Mathijs Petri, onvermoeid strijder
tegen windmolens in Driemond,
woont sinds 2016 in ons dorp. Hij weet
dat precies want het was een maand
voordat zijn zoon Jonas geboren werd.
Jonas is nu dus vijf en dochter Jet is
acht. Mathijs is in 1980 in Nijmegen
geboren en ook partner Maaike is een
Nijmeegse. Ze zijn voor hun studie naar
Amsterdam gekomen. Ieder apart want
ze hebben elkaar pas later ontmoet.
Vóór Driemond woonden ze in de
Oosterparkbuurt in Amsterdam op
een bovenwoning. Maar Mathijs
heeft ook ooit bijvoorbeeld op Texel
gewoond toen hij daar in de horeca
werkte. Hij kwam op 18-jarige leeftijd
naar Amsterdam en studeerde aan
de UvA Nederlands Taalbeheersing:
taal en argumentatie, vnl politieke
retorica. Hij was van plan om politiek
actief te worden, maar gaandeweg
raakte hij teleurgesteld in de politiek
en voelde hij zich er niet meer in
thuis. Hij realiseerde zich dat het
belangrijk is om je in te zetten voor je
eigen omgeving, dus daar ligt nu zijn
prioriteit.
Voor wie ben jij belangrijk en wie
is voor jou belangrijk?
Het allerbelangrijkste zijn Jet en Jonas.
Mathijs is huisman en is door de week
thuis voor de kinderen. Hij is vanaf
het moment dat Jet geboren is minder
gaan werken. Hij werkte op kantoor
bij een culturele instelling, dat beviel
niet. Hij werkt nu in het weekend in

een delicatessenwinkel en werkt als
vrijwilliger bij Windalarm.
Ook Maaike is natuurlijk heel belangrijk. Zij werkt bij een uitgeverij.
Mathijs wil er zijn voor de inwoners van
Driemond: hij vindt het essentieel dat
de energietransitie rechtvaardig plaats
vindt: dat wij, “gewone mensen” niet de
rekening moeten betalen. Hier vandaan
komt ook zijn strijd tegen de windmolens in Driemond. Aanvankelijk had hij
niet zoveel belangstelling voor de folders die hij in de bus kreeg van Windalarm. Maar op een gegeven moment
raakte hij toch geïnteresseerd en zocht

Mathijs vindt het essentieel
dat de energietransitie
rechtvaardig plaats vindt

gemaakt aan groen en omgeving. Het
huis van Mathijs in de Winterstraat is
herkenbaar aan de zonnepanelen. Maar
waarom hebben nog zo weinig gebouwen in Amsterdam zonnepanelen?
Het is raar dat Amsterdam, zo’n dichtbevolkte stad, persé windmolens wil
plaatsen, terwijl het niet nodig is.
Mathijs is inmiddels de woordvoerder
van Windalarm. Er is strijd tussen
Overheid en Bewoners over de openbare ruimte terwijl volgens Mathijs
de mensen die er wonen het voor het
zeggen zouden moeten hebben. Vandaar ook dat hij nu mee praat in de
Dorpsraad.
Belangrijk voor Mathijs zijn ook zijn
directe buren van Winterstraat en Zonnehof. Samen hebben ze fruitbomen
geplant en bloemen op het grasveldje.
Het is essentieel dat je zelf actief wordt.
Verder heeft hij veel contact met ouders
bij de school en met tuinders op de
moestuin.

contact. Windalarm is een Amsterdamse organisatie die nog niet eens zo
lang bestaat maar nu al heel belangrijk
is. De oprichter is ook lid van Extinction
Hij vindt het prettig dat Driemond
Rebellion en is een deskundige op het
dorps is en een eigen geschiedenis
gebied.
heeft, en ook een eigen cultuur. Dat er
mensen wonen die er ook geboren zijn.
Amsterdam wil een aantal mega hoge
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een
windmolens plaatsen en wil daarvoor
de eisen m.b.t de afstand tot bewoning Vinex wijk.
aanpassen. Driemond vinden ze wel
een goede locatie: op het randje van de Wat is je favoriete plek in
gemeente. Dat zou veel geluidsoverlast Driemond?
en last van slagschaduw opleveren.
Bovendien verklaart Mathijs dat de plek “De Stammerdijk. Ik fiets altijd naar
Amsterdam en de eerste helft is geniein ons dorp onrendabel is: de windten: er bloeit steeds iets anders. Het zou
molens zullen hier vaak stil staan en
komen midden op de aanvliegroute van jammer zijn als dat verpest zou worden
Schiphol. Maar wel wordt er veel kapot door windmolens”.
12

