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Verslag busreis Seniorensoos
Super was onze busreis! We vertrokken om 11:00 uur richting de Veluwe.
Wilma reed tussendoor en liet ons het
moois zien en vertelde er mooi over.
Er stond weer een verrukkelijke lunch
klaar met? Juist, een kroket, goed verzorgd!
Vervolgens reden we richting Garderen waar we werden verwelkomd door
een man in oranje met een fluitje één
of andere rare naam had die man, iets
met poep of zo! Hij vroeg ons hem te
volgen (wat niet helemaal gebeurde
hahaha) tot aan de ingang en ieder ging
op pad links of rechts, super gezellig.
Binnen was het pracht en praal, wat een
schitterende kunst die zandsculpturen.
Ik krijg niet eens een zandkasteel voor
elkaar …iedereen vond het prachtig…
Er werden nog wat winkeltjes bezocht
en op het terras buiten was het goed
vertoeven, Rond 4 uur stapte wij de bus
weer in, op weg naar ons diner. Precies
om 5 uur kwamen wij aan en werden
hartelijk welkom geheten.
Eerst even een borreltje en bijpraten

over deze bijzondere trip, In elk geval
was u allemaal even enthousiast over
wat u gezien had. De kok van de Drie
Pannetjes kwam uitleg geven over de
drie soorten pannetjes met vlees, nou
het was verrukkelijk!! Daar waren we
het allemaal over eens, om je vingers
bij af te likken, super mals super lekker,
een heel garnituur erom heen met heerlijke patat, gebakken aardappeltjes, sla
en peertjes met kaneelappeltjes. Nog ijs
met aardbeien en slagroom er na, het
was verrukkelijk.

hebben een grote bus besteld. Hetzelfde
met het restaurant, zij hebben voor 55
personen eten en personeel ingezet. Als
u niet ziek bent is aan uzelf de keuze
om in te stappen en kunnen wij uit ons
kleine budget van de bingo geen 10x
€45 = € 450 terugbetalen omdat wij
ook de betalingen hebben moeten overmaken. Wij hopen dat u daar begrip
voor heeft. Heeft u een ziekenhuis
opname dan is dat jammer voor ons
“financieel“ en voor u ook natuurlijk
helemaal.

Om 21:00 uur waren wij weer op het
pleintje denkend aan 14 december naar
de Orchideeën hoeve met een kaarsjes
rondgang, en natuurlijk een Kerstdiner.
Fijn dat wij ook “nieuwe” gezichten
mochten verwelkomen in de bus en wij
hopen dat jullie ook genoten hebben
van ons dagje uit en jullie vaker zien.

Onze laatste soos voor die seizoen is
woensdag 22 juni en we beginnen weer
op woensdag 7 september. Wij hopen u
allen weer in volle gezondheid te mogen
ontmoeten met een hapje en drankje.
Wilt u ook eens komen? kom gerust,
niets is verplicht maar gezelligheid is
ook belangrijk.

Helaas hadden wij 10 afvallers en dan is
het vervelend om te zeggen dat wij alles
al hebben betaald voor 55 personen,
de bus hebben wij voor 55 personen
gereserveerd. Al zit hij dan halfvol, wij

Allemaal een fijne vakantie en
heel graag tot 7 september.
Namens seniorensoos
Annie van Alphen

DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar (niet
in juli en augustus) en wordt huis aan huis
verspreid in Driemond. Oplage 750 stuks.
De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk
voor de 1e van de maand (m.u.v. september)
ingeleverd te zijn bij de redactie van de
Dorpskrant:
dorpsraad@driemond.info
Kopij tekst en afbeeldingen graag apart sturen.
Tekst graag als platte tekst en foto's met een
minimale resolutie van 200 dpi.

Nieuws uit het dorp

Zomerstop Dorpsontbijt

De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 10 september.
Abonnement voor lezers buiten Driemond is
mogelijk à € 29,00 per jaar (portokosten).
Ingezonden stukken waarvan de
afzender bij de redactie niet bekend is,
worden niet geplaatst.
Redactie: Tom Hemminga
Vacature
Eindredactie:Ubald Seveke

DORPSHUIS DRIEMOND
Bent u op zoek naar informatie over
verenigingen in Driemond, openbaar vervoer
en bustijden, gemeentelijke zorginstellingen,
meldpunt openbare ruimte en zorg en overlast,
loket zorg en samenleven, huiselijk geweld, of
de bibliotheek en recreatiemogelijkheden?
Dorpsraad Driemond
Stammerlandweg 10,
1109 BR Amsterdam-Driemond
Het kantoor van de Dorpsraad is geopend
van maandag t/m donderdag 10-14 uur
Telefoon: 0294-414883
Website: www.driemond.info
Bestuur Dorpsraad Driemond
Voorzitter: vacature; Penningmeester: Rob
Muijs; Secretaris: vacature;
Bestuurslid doelgroepen: Gladys Vos-Orman;
Ubald Seveke; Olaf Bánki;
Klaas Rozendaal; Tom Witkamp; Wim Glansbeek; Leny Schuitenmaker.
Coördinatoren Werkgroepen Driemond
Groot onderhoud Driemond:
Stefan Zuidervaart en Klaas Rozendaal
Verkeer en bereikbaarheid Driemond:
Wim Glansbeek
Groenvoorziening: vacature
Windmolens nabij Driemond/Energietransitie:
vacature
Stadsgebied Weesp – Driemond: Olaf Bánki
Financieel-Office-Manager: Tom Hemminga
dorpsraad@driemond.info

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

De laatste Dorpsontbijt
vóór de zomerstop, feestelijk afgesloten met een
zomers-presentje.
Na een heerlijk ontbijt,
een verrassend dankwoord
van mw. Ger de Vries
namens allen aan Corinne
en mij voor alle goede
zorgen rond het ontbijt en
de gezelligheid.

Nieuws van de werkgroep verkeer
Mokumflex wordt verlengd tot en
met 14 december 2024. De gemeente
Amsterdam en Staxi B.V. zijn dat overeengekomen. Het nieuwe contract gaat
in op 1 juli 2022.
De meeste dingen blijven ongewijzigd.
Wel worden de openingstijden vanaf 1
juli met een uur verruimd: van 07:00
tot 20:00, zeven dagen per week. Ook
wordt het vervoer volledig elektrisch.
Vanwege de inflatie wordt de prijs
éénmalig verhoogd tot €2,75. Ook mag

Biljart beschadigd!
Helaas troffen wij 1 biljart aan waarvan
het laken met ruim 20 viltstiftstippen is
bewerkt.
Een schadepost van ruim € 300.
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Ook jullie allen, bedankt
dat jullie er iedere donderdag weer waren. Het doet
ons goed!
En bedankt voor de leuke
attentie!
Blijf gezond allemaal en
hopelijk tot 4 augustus!
Gladys & Corinne
Staxi het vervoer op vaste momenten
van 15 minuten gaan aanbieden (bijvoorbeeld 9:00, 9:15, 9:30) om ritten
te kunnen combineren. Op feestdagen
gelden mogelijk gewijzigde openingstijden.
Vanaf 15 december 2024 gaat de
nieuwe GVB-concessie in en wordt de
verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in Driemond overgedragen op de Vervoerregio Amsterdam. Op
welke manier de vervoersvraag in Driemond wordt opgepakt, zal dan door de
Vervoerregio worden bepaald.
Dit moet zijn gebeurd in de periode 11
mei na 15.00 uur en 12 mei 19.00 uur.
Wie meldt zich als dader? Wie heeft
informatie?
Reacties naar biljart-geinburgia@
xs4all.nl of anoniem via de brievenbus
van de Dorpsraad.

Nieuws uit het dorp
Nieuwe Driemonders
In de dorpskrant vindt u regelmatig
overlijdensberichten van Driemonders.
Ook nemen mensen afscheid als ze gaan
verhuizen.
Maar er worden ook nieuwe Driemonders geboren! Graag willen we die
welkom heten in onze Dorpskrant.
Wilt u ons een berichtje sturen als er
gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden? En ook als u een jubileum viert,
als er iemand overleden is of als er
ander familienieuws is?
De dorpskrant wil een echte dorpskrant zijn voor en door de Driemonders.
Stuur uw kaarten of berichten naar:

Wat is een Buurtteam?
Het Buurtteam is een plek in de buurt
waar u terecht kunt met uw vragen. U
kunt bij een Buurtteam binnenlopen
of een afspraak maken. U kunt met het
Buurtteam bellen of e-mailen voor een
afspraak op één van de Buurtteam locaties, of in overleg op een andere plek of
bij u thuis. In elk Buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij
denken met u mee en ondersteunen u
waar nodig. Onze hulp is gratis. U kunt
bij ons terecht met vragen over:
Zorg, Geld, Wonen, Gezondheid, Werk,
Ontmoeten en Veiligheid
U hoeft het niet alleen te doen!

JUNI
18

10
t/m
19

Speeltuin dag
11:00 -14:00 uur
Disneyland
Kantoor Dorpsraad gesloten. Het postagentschap is
wel open

JULI
Redactie Dorpskrant Driemond,
Stammerlandweg 10
1109 BR Amsterdam-Driemond
Tel: 0294 - 414883
e-mail: dorpsraad@driemond.info

Buurtteam Amsterdam
Heeft u vragen over zorg, geld, wonen,
gezondheid, werk, ontmoeten of veiligheid? Dan kunt u terecht bij Buurtteam
Amsterdam. Overal in de stad zijn
buurtteams. Ook bij u in de buurt. Een
plek dichtbij waar u naartoe kan met
uw vragen. Samen met u kijken we wat
er nodig is en wie u daarbij kan helpen.

Agenda

Samen in de buurt
Als het nodig is, halen we er een andere
hulpverlener bij. Daarom werkt een
Buurtteam ook samen met andere organisaties in de buurt. Dat doen we altijd
in overleg met u. We werken bijvoorbeeld samen met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouder- en Kindteams
Huisartsen
Geestelijke gezondheidszorg
Woningcorporaties
Bewonersgroepen
Vrijwilligersorganisaties
Wijkverpleging
Zorgaanbieders
Buurthuizen

Buurtteam Amsterdam, altijd en
overal dichtbij
U vindt ons in heel Amsterdam, er is
altijd een Buurtteam bij u in de buurt.
Heeft u een vraag of wilt u gewoon een
keer kennismaken? U bent van harte
welkom. U kunt ons bellen, e-mailen
of langskomen bij een van onze buurtteams. Op de website vindt u het adres
en telefoonnummer van uw Buurtteam.

Wat doet het Buurtteam?
Onze medewerkers kijken samen met u
wat uw vraag is en welke oplossing bij
u past. Hoe we werken hangt af van uw www.buurtteamamsterdam.nl
vraag en uw persoonlijke situatie. We
kijken wat u zelf kan doen en hoe uw
directe omgeving kan helpen. Soms kan
een eenvoudig antwoord op uw vraag
al voldoende zijn. Heeft u meer ondersteuning nodig, dan maken we samen
een plan. Het buurteam kijkt samen
met u wat er aan de hand is.
3

01

03

12

Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis
3e koffieconcert
11:00 - 12:00 uur
Volkstuin Linnaeus
Dorpsraadvergadering
20:00 - 22:00 uur
Aanmelden bij Dorpsraad

AUGUSTUS-SEPTEMBER
19 aug

Uiterste aanleverdatum
kopij dorpskrant september
04, 11, Dorpsontbijt
18, 25 10:00 uur
aug
MatchZo
01, 08, Dorpsontbijt
15, 22, 10:00 uur
29 sept MatchZo
05 aug Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
02 sept Dorpshuis
13 sept Dorpsraadvergadering
20:00 - 22:00 uur
Aanmelden bij Dorpsraad
10 sept Verspreiding dorpskrant
september
10 & 11 open monumentendagen.
sept
Vroeger en Nu-wandeling
Driemond wordt in gebruik
genomen.

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

Nieuws!

Leentjebuur

Zomer

Weet u wanneer het echt zomer is? Als je over de Stammerdijk fietst, je kijkt de
Wyandottestraat in en je ziet daar een groepje kinderen/jongelui in zwemkleding
staan, klaar om in de Gaasp te springen. De Gaasp staat niet in het lijstje met veilig
zwemwater van de gemeente maar daar staat de Gaasperplas ook niet bij. Het is
natuurlijk niet erg verantwoord met al die boten en bootjes, maar wel leuk. Vroeger
sprongen de kinderen (jongens) ook wel van de grote brug over het kanaal het water
in en zwommen dan naar de kant. Dat is nu levensgevaarlijk. Er varen heel veel
reusachtige vrachtboten en die zien zo’n klein hoofdje in het water echt niet.
Van oude Driemonders begreep ik dat er altijd al in de Gaasp gezwommen werd.
Toen we nog een echte brugwachter hadden, in plaats van een metalen stem door
een speaker, hield die de boel in de gaten. Maar of de jeugd zich daar veel van aan
trok?
Als je bij de Spiegelplas gaat wandelen zie je daar, vooral op zondagmorgen, ook
nog wel eens mensen zwemmen. Meestal dames van een jaar of vijftig. Ze hebben een
soort ballon, boei, waardoor ze beter zichtbaar zijn. En internet leerde me dat je zo’n
boei aan je middel vastmaakt, dat je er ook spullen in mee kunt nemen, en er is een
fluitje voor als je in nood bent. Het grappige van die ochtendzwemsters in de Spiegelplas is dat ze aan een stuk door met elkaar praten. Wat ook leuk was om te zien was
dat sommige dames halve duikerspakken aan hadden (zo’n broek weet u wel) maar
ook dat ze, om zich weer aan te kleden, een apart kledingstuk hadden van badstof,
een soort tent, zodat ze zich in alle rust konden afdrogen en aankleden. Een “surfponcho” heet dat, weet ik nu.
U wist dit misschien allemaal al lang, u bent sportief, maar ik ben iemand die er
niet aan moet denken in open water te zwemmen, ook niet in zee. Brrrr al die enge
dingen die je voelt: waterplanten, vissen en dan heb je tegenwoordig ook nog de
Amerikaanse rivierkreeft. Dat is echt een plaag. Je moet er toch niet aan denken dat
zo’n engerd je bijt….Dan zie ik onmiddellijk dat plaatje uit de Donald Duck voor me
met Oom Donald die wil gaan zwemmen en een levensgrote kreeft aan zijn teen heeft
hangen. Meer dan vijftig, misschien wel zestig jaar geleden dat ik dat zag maar het
is me bijgebleven. (zou daar mijn angst voor het zwemmen in sloot en plas vandaan
komen denk ik nu).
Nee geef mij maar een ouderwets zwembad waarbij je tot op de bodem kunt kijken,
zo’n blauw chloor bad. Niet goed voor het milieu maar dat is blauwalg vast ook niet.
Eigenlijk zwem ik nauwelijks meer: te veel gedoe. Een eigen zwembad, dat zou ik wel
zien zitten maar ik denk niet dat dat er nog in zit. De laatste acht trekkingen van de
staatsloterij had ik niets en daarvoor één keer vijftien euro. Dat schiet niet op.
We hebben wel een vijvertje maar daar wil zelfs geen eend in zwemmen. Er zwom
wel een keer een meerval: zo’n vis met van die snorren, wel een halve meter lang.
Hoe die nou in de vijver kwam? Had een reiger hem gevangen en laten vallen, precies in het water? Een raadsel mevrouw. Twee dagen later vond ik een graat met
een stukje kop. Was het toch iemand gelukt hem te vangen: vast een van de buurkatten, of die reiger die teruggekomen was.
Ja, de natuur staat voor niets. Alles groeit en bloeit ondanks dat wij er alles aan doen
om dat te bemoeilijken: maaien, hakken, gif spuiten, betegelen. Maar ik zou zeggen:
Ga lekker zitten onder een boom, of onder uw zonnescherm, en kijk. Bloemen, vogels,
bijen, en mensen natuurlijk. Want: “wie lacht niet die de mens beziet”: in een surfponcho, of een korte broek, met een petje op of een hoedje, lopend of op de fiets en
met of zonder zonnebril.
Ik wens u een ouderwets mooie zomer,

DORPSHUIS DRIEMOND
Het Dorpshuis biedt onderdak aan de
dorpsraad, het postagentschap en een
gratis bibliotheek.
Het kantoor van de dorpsraad is ge
opend van maandag t/m donderdag
10-14 uur en is telefonisch bereikbaar
op 0294-414883.
Het postagentschap is daarnaast ook
op woensdagavond tussen 19-21,
vrijdag tussen 10-14 uur en zaterdag
tussen 11-14 uur open.
www.driemond.info

Wilt u ook onder de aandacht
komen van al onze lezers?
Plaats dan uw advertentie
in de Dorpskrant.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar
in een oplage van 750 stuks
De tarieven zijn als volgt:
ong. 1/4 pagina € 250,ong. 1/9 pagina € 125,per jaar.
Eenmalige advertenties
20% van de jaarprijs.
Zoekertje (particulieren) € 10,per uitgave (max 3 regels).
Meer informatie:
dorpsraad@driemond.info of
0294-414883

Lekker lezen
Gratis boeken lenen in de bibliotheek
in de MatchZo.
De bibliotheek in de MatchZo is open!
Kost niets. Je hoeft je niet in te
schrijven. Ook kinderboeken.

Uw Leentjebuur
Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer
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Historisch Driemond

De Historische Kring Driemond bestaat niet meer
maar de website nog wel:
www.historischekringdriemond.nl hier vindt u ook
de beeldbank met heel veel foto’s.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van
Weesperkarspel/Driemond dan kunt u terecht bij
de historische kring Weesp (en Weesperkarspel):
www.hkweesp.nl .

Binnenkort:

Vroeger en Nu-wandeling Driemond
Al meer dan 2 jaar staat de voormalige
winkel van Bleijenberg te verkrotten;
de laatste winkel in ons dorp. Ziet u
de supermarkt in vol bedrijf nog voor
u? Enige tijd ervoor stopten Cees en
Yvonne Venema al met slagerij Dalmulder. Ga je verder terug in de tijd
dan zie je ze geleidelijk aan allemaal
verdwijnen: de winkels van ons dorp.

De fabrieken waren al gesloopt en ook
andere bedrijvigheid viel weg.

De wandeling bestaat uit 19 borden
met een foto van “vroeger” en een
verklarende tekst. Ook op het bord staat
een QR-code. Als u deze scant, krijgt u
meer informatie.
Deze wandeling is een afscheids
cadeau van de Historische Kring
Driemond en is mede mogelijk
gemaakt door steun van de Dorpsraad
Driemond. Ook op de site van de

Historische Kring Driemond zal
deze wandeling te volgen zijn. Bij de
snackbar komt een overzichtsbord te
staan met de hele wandeling.

We kunnen ze niet meer terugbrengen,
want niet meer levensvatbaar, zegt
men. Daarom heeft de Historische
Kring Driemond besloten om, na de
fotoboeken en de reeks groene boekjes
met de geschiedenis van Driemond, een

Zo kunnen oude en nieuwe Drie
monders, Weespers, “gewone”
Amsterdammers en verder iedereen,
kennisnemen van de geschiedenis van
Driemond.
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“Vroeger en Nu Wandeling” te maken.
Deze bevat bordjes met een foto op
plekken waar bijvoorbeeld vroeger een
winkel was of een fabriek. Zo blijft er
toch nog iets tastbaars bewaard.
Om u alvast een idee te geven van zo’n
bord ziet u hier bord 16:
De Sluisfabriek

Dus zet vast in uw agenda: 10
september opening Vroeger en
NU-wandeling Driemond
Tjark Keijzer
Voor meer historische stukjes kijk op
historischekringdriemond.nl

Nieuws van de speeltuin
Zaterdag 18 juni is iedereen van
harte welkom voor een gezellige en
verzorgde dag in de speeltuin! Neem je
vrienden en vriendinnen mee om lekker
te komen spelen.

Er is speelmateriaal voor de crossbaan
& zandbak, een springkussen en er
worden heerlijk poffertjes gebakken.
Dit wil je niet missen! Er is koffie, thee
en limonade en we vinden het leuk om
iedereen weer te ontmoeten.

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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Deze activiteit is mede mogelijk
gemaakt door de Dorpsraad Driemond.
Groeten,
Christine

Nieuws uit het dorp
Cornelis Jetses haalt groot bedrag op voor Oekraïne
Basisschool Cornelis Jetses heeft
middels een sponsorloop €6.684,55
opgehaald voor de stichting Zeilen
van Vrijheid. Een zestal leerlingen uit
de groepen 6, 7 en 8 is in april gestart
met het organiseren van een sponsorloop voor de gehele school. Zij wilden
graag een actie starten om hun steun te
laten zien voor de situatie in Oekraïne.
Gesteund door hun leraren zijn zij ruim
een maand bezig geweest met de voorbereidingen en uitvoering.
Om een bedrag op te halen werden alle
kinderen van de school gevraagd bij
hun familie, vrienden en kennissen een
bedrag per gelopen ronde te sponsoren.
De sponsorloop werd gehouden op het
terrein van de MatchZO, op vrijdag 13
mei 2022. Onder luide aanmoediging
van medeleerlingen en ouders werd er
fanatiek gelopen.
Het eindbedrag werd op vrijdag 20 mei
j.l. aangeboden aan een vertegenwoordiger van de stichting Zeilen van Vrijheid, waarna de kinderen ook nog even

een kijkje mochten nemen in één van de Bas Beuse
ambulances die klaar staan voor vertrek Docent Cornelis Jetses groep 7/8
naar Oekraïne.
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Nieuws van de tuinen
Activiteiten op Volkstuinverening
Frankendael, zomer 2022
Elke zaterdag (als er ook tuindienst
is……) om kwart voor 1 lunch café: voor
2,50 krijg je een heerlijke vegetarische
soep met brood in ons Praethuis. Je
kunt contant of met pin betalen.
Zaterdag 4 juni, vanaf 20.00uur is
weer onze beroemde en verrassende
bingo, met bingokoningin Lenneke.
Breng iets mee waar je van af wilt en dat
voor een ander leuk is om te winnen.
Mis het niet!
Zondag 19 juni is het weer open tuinendag. Vanaf 11 uur tot half 2 zijn de
tuinen op de zuidkant van onze vereniging opengesteld, vanaf half 2 tot 4 de
tuinen op de noordkant. Deelnemende
tuinen zijn te herkennen aan een stok
met gekleurd vlaggetje bij de ingang
van hun tuin.
Vanaf 4 uur is de bar in ons Praethuis
ook open.

Zaterdag 30 juli is er om 4 uur een
lezing in het clubgebouw het Praethuis
over natuurlijk tuinieren. Vanaf 5 uur is
de bar open.
Zondag 6 augustus organiseren we
weer ons tentoonstellingsweekend:
tuinders laten elkaar dingen zien die
ze maken, waar ze aan gehecht zijn, die
ze altijd bij zich dragen……….. we gaan
elkaar verrassen. Op zondag om 11uur
wordt de tentoonstelling geopend. De
bar en het lunch café in ons Praethuis
zijn geopend!
Zaterdag 1 oktober vanaf 20.30 uur
sluiten we in het Praethuis het seizoen
af met ons daverende dansfeest.

Kom kijken bij de buren
En dan is het alweer juni 2022: de
zomer komt op gang. Alles is in volle
bloei op ons park Linnaeus. Een park
waar het vrij wandelen is op de paden.
Komt u dus gerust eens een kijkje
nemen. Maar er is meer mogelijk. Uw
(klein-)kinderen bijvoorbeeld kunnen
op de natuurspeeltuin spelen. En in het
Trefpunt zijn vele activiteiten die ook
voor de buren uit Driemond toegankelijk zijn.

Activiteitenagenda volkstuinvereniging Linnaeus In het Trefpunt

In deel 11 “Schetsen uit de geschiedenis
van Driemond en haar omgeving” staat
overigens veel te lezen over de geschiedenis van de twee tuinverenigingen
Linnaeus en Frankendael. Een geschiedenis waar veel Driemonders deel van
uitmaken. Zo bloeiden er door de deelname aan activiteiten heel wat liefdes
op. Die garantie is niet te geven, wel is
er veel te doen bij ons. Dus kijk eens op
onze website voor alle activiteiten of
loop door het hek naar binnen. Er gaat
een wereld voor u open.

In de Grote vakantie zijn er op de dinsdag, woensdag en donderdagmiddag
vanaf 13.00 uur verschillende activiteiten voor kinderen met als doorlopend
thema: De Middeleeuwen.
Ook voor volwassenen zijn er gedurende het tuinseizoen verschillende
activiteiten en feestelijkheden.

Tineke de Rijk
Voorzitter Volkstuinvereniging Linnaeus
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Hele seizoen:
Iedere dinsdagavond: schieten
Iedere woensdagavond: biljarten en
klaverjassen
Aanvang 20.00 – 23.30 Schieten
Aanvang 19:00 – 23:30 Biljarten
Aanvang 20:00 – 23:30 Klaverjassen

Voor de grotere activiteiten is aanmelding verplicht. Daarvoor stuurt u een
mail naar saskiageelgors7@gmail.com
U kunt de activiteitenagenda bekijken
op www.volkstuin-linnaeus.nl

Nieuws uit het dorp
Zonnepanelen actie Driemond
Eind Mei was de tweede informatieavond over zonnepanelen en de
lopende actie. De opkomst was boven
verwachting goed en de aanwezige
Driemonders gingen allemaal een stuk
wijzer naar huis. Avond geslaagd wat
ons betreft.

of via www.driemond.info (onderaan
deze webpagina staat het pdf document
‘informatiepakket zonnecollectief Driemond’).

De zonnepanelenactie loopt nog tot
1 juli 2022. Daarna is het niet meer
mogelijk om deel te nemen aan deze
collectieve inkoopactie. Als u nog interesse heeft kunt u meer informatie
vinden via de onderstaande QR code

We zijn voornemens om in September
een informatieavond te organiseren
over kierdichting en isolatie van woningen. Ook dit zal samengaan met een
actie om voordeliger uw woning te laten
isoleren, waarvoor we in gesprek met
Weesp Duurzaam zijn voor samenwerking. Wordt vervolgd in de volgende
dorpskrant.
Hopelijk heeft u een energieke zomer!
Van de werkgroep Energietransitie:
Ard Jonker en Roeland Vos

Brandweerman Yaïr Oosting
Ik wil al van kleins af aan bij de
brandweer
Yaїr Oosting, 18 jaar en timmerman
in het dagelijks leven, is begonnen bij
de vrijwillige brandweer in Driemond.
‘Ik woon mijn hele leven al in Driemond’. Ik heb van kleins af aan al bij de
brandweer gewild. En dat is ook niet
zomaar… mijn vader Joram zit ook al
23 jaar bij de brandweer in Driemond,
dus ik ben er een soort van mee opgegroeid. Daarnaast is het ook leuk en
betrokken werk.
Het leuke gedeelte in het werk als
brandweerprofessional, vind ik het
kunnen helpen en paraat staan voor
anderen, samen met anderen werken
aan de veiligheid van ons dorp.
Er zouden meer inwoners zich moeten
aanmelden. Het is niet alleen leuk werk,
maar het is ook erg leerzaam. Bovendien kom je in een hechte groep die er
voor de toekomst en paraatheid van
altijd voor elkaar is.
brandweer Driemond.
Het lijkt mij leuk als meer leeftijdgeWil jij ook brandweerprofesnoten zich ook gaan aanmelden. Niet
sional bij kazerne Driemond
alleen leuk qua leeftijd, maar wat jongere mensen bij de kazerne is ook goed worden?
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Neem contact op met Alex van Schaik
via 0610936335 of bezoek onze website
via

www.brandweer.nl/
amsterdamamstelland

Nieuws uit het dorp

Op Dinojacht met de Jan Woudsmaschool
en ’t Ukkeltje

Drie weken geleden kregen de kleuters van groep 1/2 van de Jan Woudsmaschool post. Het was een grote
doos en in die doos zaten twee grote
dino eieren! Na onderzoek kwamen
we erachter dat de eieren niet in een
nest uitgebroed konden worden, maar
dat de eieren juist onder water moesten blijven. En dat werkte! De eieren
kwamen uit, maar de dino’s waren weggelopen. De eierschalen waren leeg…
We hebben in de klassen gezocht maar
de dino’s waren verdwenen.
Met elkaar hebben we verschillende
dino-vallen bedacht en getekend om de
dino’s weer naar school te lokken. Deze
dino-vallen hebben we samen met de
ouders gemaakt.
De dino’s waren langs geweest maar
helaas hebben we ze niet in de val
kunnen lokken… Het aas was opgegeten en de dino’s hadden dinopoep achtergelaten.
We moesten een nieuw plan bedenken. Daarbij hadden wij hulp nodig.
We hebben vermist posters gemaakt en
deze in en rond de school opgehangen.
Ook hebben we er één bij ’t Ukkeltje
opgehangen. Als de dino werd gezien
dan kon er een foto gestuurd worden
naar de school. Dit hielp ons weer met
onze zoektocht. En wat bleek: de dino’s
hebben een grote reis gemaakt…
De dino’s eindigden in de speeltuin
bij ’t Ukkeltje! Yes, we hebben de dino’s
gevonden! Het was een super gezellige
dag.
Met dank aan ’t Ukkeltje!
Jasper Jansen
directeur
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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 2022 zijn er weer diverse Eerste
Hulp cursussen.
Voor meer informatie zie:
www.ehbo-mitella.nl

Biljartvereniging Geinburgia
Door de week kan je natuurlijk ook “op
de klok” spelen, dus kom of spreek met
iemand af.
Let wel: als er wordt gevoetbald, dan
blijven de biljarts afgeschermd.
Wij houden nog steeds rekening met
corona en wel door op de onderlinge
afstand te letten; zo houden wij het
veilig.

Gezellig samen biljarten. Dat kan
bij Biljartvereniging Geinburgia in
MatchZO WOns donderdagavond
team speelt de hele zomer door. Ons
woensdagmiddag team heeft een
zomerstop tot 7 september.

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 zijn de weilanden tussen
Linnaeus en het Diemerbos.

Wouter Smaling
Sinds wanneer woon je in
Driemond?
Wouter Smaling is een van de fysiotherapeuten van ons dorp en hij is een
echte Driemonder. Drieëndertig jaar
geleden werd hij geboren als derde
zoon in het gezin Smaling. Zijn broers,
Daan en Joris, werden in Amsterdam geboren, waar het gezin eerst
woonde. De ouders van moeder
Wilma, de opa en oma van Wouter,
waren op het Zonnehof komen
wonen en zo zag het jonge gezin hoe
leuk het in het dorpse Driemond
was. Opa Kluiver werkte bij de
Waterleiding, vandaar.
Het gezin Smaling kwam naar de
Burgemeester Kasteleinstraat, en
woont daar nog steeds. Wouter zou
graag in een eigen huis wonen, het
liefst in de buurt, maar het is moeilijk
om iets betaalbaars te vinden. Ook
zijn broer Daan woont nog thuis. Heel
gezellig zo met zijn vieren maar het zou
toch prettig zijn om officieel uit huis te
gaan. Broer Joris woont met vrouw en
kind in Weesp.
Zowel vader Willem als moeder Wilma
werkten in de zorg. Vader Smaling
werkte bij het AMC, als laatste bij
de afdeling nierdialyse. In september 2020 is hij met pensioen gegaan.
Moeder werkte o.a. in de wijkverpleging en als laatste bij Hogeweij waar
ze in verband met de kinderen vooral
nachtdiensten draaide.
Wouter zat in Driemond op de Cor-

nelis Jetses-school. Daarna ging hij
naar het Vechtstede-college. Het zal
duidelijk zijn dat het met twee ouders
in de zorg niet gek is dat Wouter ook de
zorg in wilde. Omdat hij veel affiniteit
met sport heeft en had kwam hij met
fysiotherapie in aanraking. Hij volgde
de opleiding fysiotherapie op de HVA
bij het AMC. Bijna iedereen die die

Wouter is één van de
fysiotherapeuten in
Driemond
opleiding volgt wil fysiotherapeut bij
Ajax worden maar Wouter niet. Hij
mocht een snuffelstage bij de praktijk
van Bart Haas in Driemond lopen en
dat vond hij echt hartstikke leuk. Ook
later in de opleiding liep hij hier stage
en het was duidelijk dat hij er helemaal
op zijn plaats was. Ze werken zowel in
Driemond als in de Bijlmer (Gooioord)
en vooral het werken met al die verschillende mensen en culturen bevalt
Wouter goed. Hij werkt inmiddels 12
jaar als fysio in Driemond.
Als klein jongetje fietste Wouter al
op zijn driewielertje door het dorp:
Wouter was toen nog Woutertje. Hij
groeide op met vrienden uit de Kippenbuurt: Sander, Nick en Fedor. Je zou
denken dat vooral de oudere Driemonders er moeite mee zouden hebben dat
ze behandeld werden door iemand die
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ze als kind gekend hadden maar het
tegendeel is waar. Het is juist een groot
voordeel dat hij heel veel mensen in
het dorp al lang kent. De praktijk heeft
een heel goede naam: er komen ook
“nieuwe” bewoners en mensen uit de
omgeving, zoals uit Weesp, om behandeld te worden.
Wouter is een fanatieke wielrenner.
Vroeger fietste hij altijd met zijn
vader en oom, tegenwoordig vaak
met zijn neef Koen. Hij benadrukt
dat hij fietst op amateurniveau.
Sinds een paar jaar assisteert hij bij
de wielertraining van Jos Gijsel, dat
is leuk. Rondom Amsterdam zijn wel
6 of 7 wielerclubs waar je trainingswedstrijden kunt fietsen. Hij had
twee jaar lang een wedstrijdlicentie. Hij
fietst het liefst op zijn “GER”, dat is een
fiets die door Ger Bikes (Ger Hermans)
voor hem persoonlijk gemaakt is.
Voor wie ben jij belangrijk en wie
is voor jou belangrijk?
Wouter is hier kort over: familie, vrienden, collega’s en…hondje Moos. En
vooral ook alle patiënten die hij behandelt.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Een paar keer per week laat Wouter
Moos uit en hij vindt de weilanden
tussen de tuintjes van Linnaeus en het
Diemerbos het mooiste.

