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Stadsgebied Driemond-Weesp stap dichterbij
De Dorpsraad Driemond heeft
positief geantwoord op de vraag
van de gemeente Amsterdam of
Driemond wil aansluiten bij een
nieuw te vormen stadsgebied
Driemond-Weesp. Dit is wat
eraan vooraf is gegaan:
Gesprekken AmsterdamDriemond-Weesp
De Driemonders hebben in September 2020 de Dorpsraad het mandaat
gegeven om de mogelijkheid voor
een stadsgebied Driemond-Weesp te
onderzoeken. Daarbij zijn kernwaarden voor Driemond en condities voor
aansluiting bij een nieuw stadsgebied
geformuleerd. Deze zijn aangeboden
aan Zuidoost. De Stadsdeelcommissie
en het Dagelijks Bestuur van Zuidoost
hebben vervolgens de centrale stad
geadviseerd om Driemond te betrekken
bij een stadsgebied met Weesp, met
Driemond als gelijkwaardige partner.
In december 2020 en februari 2021
hebben gesprekken plaatsgevonden
tussen vertegenwoordigers van de
gemeenten Amsterdam, Weesp en de
Dorpsraad Driemond. Amsterdam zal
zich hard maken voor de kernwaarden
van Driemond en haar zelfstandigheid.
Bestaande voorzieningen en subsidies
blijven gehandhaafd of worden versterkt. Driemond krijgt geen aparte
zetel in de bestuurscommissie van
het nieuwe stadsgebied. De gemeente
Amsterdam zal de bestuurscommissie
wel adviseren een aparte overeenkomst
aan te gaan met de Dorpsraad Driemond. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de Dorpsraad Driemond om
de belangen van de bewoners blijvend
te vertegenwoordigen.
Driemonders zijn voor
aansluiting
In haar positieve antwoord aan de
gemeente Amsterdam voor aanslui-

Het beeld Het Duivenprieel van Marte
Röling werd in 2016 geplaatst ter ere van
het 650 jarige bestaan van Weesp. Met de
huidige positieve ontwikkelingen rond het
nieuwe stadgebied lijkt het alleen maar aan
actualiteit te winnen.

2.Breng het bestuur dichter bij de
Driemonders en erken de rol van de
Dorpsraad;
3.Erken Driemond als een (natuurlijke)
verbinder in de metropool Amsterdam;
4.Maak Driemond bereikbaar; ook voor
Weespers en Amsterdammers;
5. Behoud en stimuleer voorzieningen
in Driemond;
6.Verbeter de openbare ruimte en veiligheid in Driemond.
Het volledige stuk is te vinden op
www.driemond.info.

Een nieuwe rol voor de Dorpsraad
Driemond
De bestuurscommissie van het
stadsgebied Driemond-Weesp wordt
ting bij het nieuwe stadsgebied, is de
gekozen tijdens de gemeenteraadsverDorpsraad Driemond uitgegaan van
kiezingen van maart 2022. De comde resultaten van eerdere peilingen in
missie krijgt directe invloed over het te
Driemond. Deze zijn uitgevoerd door
besteden budget. Er is een belangrijke
de Dorpsraad in maart 2020 en door
rol weggelegd voor de Dorpsraad om
de gemeente Amsterdam (Onderzoek,
de belangen van Driemond blijvend te
Informatie en Statistiek) in de zomer
behartigen bij de bestuurscommissie.
van 2020. Beide peilingen geven aan
dat meer dan driekwart van de respon- Wij kunnen alle ondersteuning gebruiken om Driemond als volwaardige
denten voor een nieuw stadsgebied
partner geïntegreerd te krijgen in het
Driemond-Weesp is. Ook in Weesp is
na een peiling gebleken dat de meerder- nieuwe stadsgebied Driemond-Weesp.
Kom je ons versterken om Driemond
heid voor een gezamenlijk stadsgebied
een mooie plek te geven in het nieuwe
is. Nadat de fusie tussen Weesp en
Amsterdam op alle bestuurlijke niveaus stadsgebied? Op deze manier heb je
invloed op ontwikkelingen in je directe
is voltooid, kan de gemeenteraad
Amsterdam een beslissing nemen over leefomgeving: van energietransitie
tot de bereikbaarheid van Driemond.
de binnengemeentelijke herindeling
Draag je steentje bij!
van Driemond.

Kernwaarden Driemond
In de Dorpskranten van augustus t/m
oktober 2020 is er aandacht besteed
aan de mogelijkheid tot het vormen
van een nieuw stadsgebied Driemond-
Weesp. Driemonders hebben de volgende kernwaarden geformuleerd:
1. Behoud en versterk de hechte
gemeenschapszin en samenleving in
Driemond;

Eventuele reacties naar aanleiding van
dit artikel kunnen gestuurd worden aan
de dorpsraad@driemond.info
De delegatie uit Driemond bestond uit
Martin Degen, Wim Glansbeek, Ubald
Seveke en Olaf Bánki. De relevante
stukken van de Dorpsraad, Gemeente
Amsterdam en Zuidoost zijn te vinden
op www.driemond.info

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 apart sturen (dus
de foto NIET in een Word-document
plaatsen). De tekst aanleveren als platte tekst.
Foto’s aanleveren met een minimale resolutie
van 200 dpi (pixels per inch).
De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 24 april.
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:
Leny Schuitemaker
Tom Hemminga
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: Bassisteam Gaasperdam
Remmerdenplein 102,
geen spoed, wel politie, tel 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Brandweer: Post Driemond (kazerne
Maxima) Spoed 112.
Gemeente Amsterdam
De gemeente is via één algemeen
nummer op werkdagen van 08.00-18.00 uur
te bereiken. tel: 14 020
Bij noodgevallen en overlast kunt u
24 uur per dag bellen
Als 14 020 niet werkt kunt u bellen met
020 624 1111

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

Nieuws van het bestuur
Windmolens en afval

Driemonders een brief ontvangen
waarin wordt aangekondigd dat de
containers voor gescheiden plastic-afHet voornemen van de gemeente
val verdwijnen, met als opgave van
Amsterdam om mogelijk alsnog
reden dat het scheiden aan de bron
windmolens te plaatsen in de directe
niet effectief is gebleken. Tevens is
nabijheid van Driemond blijft de
gemoederen verhitten. En dat is begrij- zojuist bij de Dorpsraad het voorlopig
besluit rond de plaatsing van nieuwe
pelijk; Amsterdam lijkt maar weinig
afvalcontainers binnengekomen.
begrip te kunnen opbrengen voor de
Daarin wordt bevestigd dat scheiding
gegronde bezwaren en zorgen die er
van GFT-afval wél aan de bron gaat
leven. Naar aanleiding van de peiling
geschieden en dat onze huidige restafdie de Dorpsraad in januari onder
val-kliko (rolcontainer) daar voortaan
Driemonders heeft gehouden sprak
voor gaat dienen. Voorts worden in het
85% van de respondenten zich uit
dorp nieuwe ondergrondse containers
tégen plaatsing. Op de formele brief
die de Dorpsraad daarop stuurde aan geplaatst waarin we in vuilniszakken
gemeente en provinciale staten hebben ons restafval kunnen deponeren.
Naar aanleiding van eerdere voorwe tot op heden nog steeds geen reactie
stellen heeft de dorpsraad een krachtig
gekregen.
protest laten horen tegen de plaatInmiddels hebben we van diverse
kanten het verzoek gekregen om hierop sing van containers pal voor en tegen
woningen aan. Het is goed om te zien
actie te ondernemen. Maar het valt
dat de gemeente daarop diverse aanniet binnen onze missie als Dorpsraad om zelf actie te voeren. Wel is het passingen heeft verricht, al blijven er
mogelijk om bewonersinitiatieven van knelpunten die nog nadere aandacht
vragen. In het voorlopig besluit wordt
Driemonders – al dan niet in de vorm
tevens de toezegging gedaan dat naar
van een op te richten werkgroep – te
meningen van bewoners en belanghebondersteunen en te faciliteren.
benden wordt gekeken, dus ook hier
Meer informatie over de ontwikkegeldt: steek je licht op en als je bezwalingen rond en georganiseerde proren hebt, laat van je horen.
testen tegen het windmolenbeleid van
Meer informatie hierover vind je op
Amsterdam vind je op https://windwww.amsterdam.nl/containers.
alarm.amsterdam
Voor vragen: inzamelvoorzieningen.zuidoost@amsterdam.nl
De veranderingen in het vuilnisophaalbeleid beginnen concrete vormen
Ubald Seveke, Voorzitter Dorpsraad
aan te nemen. Inmiddels hebben alle

Plastic afval
Op de plastic-containers staat het
bericht dat deze containers binnenkort
verdwijnen. Dus net als in de rest van
Amsterdam kunt u voortaan uw plastic
afval bij het gewone afval (restafval)
doen.
Het plastic wordt dan machinaal uit het
afval gehaald. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat beter werkt dan dat wij als
consument het plastic apart inleveren.
Vooral omdat er toch allerlei viezigheid
in de containers terecht kwam, zodat
het opgehaalde plastic te vervuild was
om te verwerken.

dammers hun plastic afval gescheiden
weggegooid. Daar werden veel nieuwe
dingen van gemaakt. Zoals flessen, vuilniszakken en afwasborstels. Sinds 2017
haalt de scheidingsinstallatie ook plastic uit het restafval. Inmiddels werkt die
installatie zo goed dat hij meer plastic
Op de website
uit het afval haalt dan de Amsterdamwww.amsterdam.nl/plastic kunt
mers.”
u meer informatie lezen o.a. over het
Glas, papier en textiel moet u nog
machinaal scheiden van afval.
De afgelopen jaren hebben veel Amster- steeds apart inleveren.
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Nieuws uit het dorp
Nieuws over het postagentschap
Vele Driemonders weten het
postagentschap al vinden, zoals uit de
volle rolcontainer op de foto blijkt.
Dat was de "opbrengst" van één dag.
Maar wist u dat u ook uw paketten
hier kunt laten afleveren door PostNL.
U kunt ze dan later, tijdens de openingstijden ophalen en hoeft niet de
hele dag thuis te blijven.

Agenda
MAART

APRIL
01

01
(ovb)

De openingstijden zijn:
• Maandag 10:00 - 14:00 uur
• Dinsdag 10:00 - 14:00 uur
• Woensdag 10:00 - 14:00 uur
en tussen 19:00 - 21:00 uur

4&5

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

12, 19,
26
(ovb)
24

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

27

Koningsdag

• Donderdag 10:00 - 14:00 uur
• Vrijdag 10:00 - 14:00 uur
U kunt bij ons terecht voor het ophalen
en retoursturen van uw pakketten
(alleen PostNl), losse postzegels en de
stomerij en wasservice van dobbi.

Mei
01

Elke dag de krant
03, 10,
17, 31
(ovb)
06
(ovb)

Ondanks sneeuw en ijs werd toch elke
ochtend vroeg de krant bezorgd!
Hulde Marjan!
Tjark Keijzer
Leny Schuitemaker

13

Zoveel kaarten, zoveel lieve woorden.
Zoveel medeleven na het overlijden van Jan.
Dit heeft ons erg gesteund.

29

of meer informatie wil, vraag ik contact
met mij op te nemen.

Uit mijn moeders naam dank ik de
Maar nu is helaas toch de tijd aangebro- Soos, de breiclub en het ontbijt team
ken dat mijn moeder in een woonzorg
voor de vele gezellige momenten, zeker
centrum gaat wonen.
na het overlijden van mijn vader.
Ik weet zeker dat ze Driemond gaat
missen. Voor wie een kaartje wil sturen

Verspreiding Dorpskrant
mei

23 & 24 Pinksteren

Heel hartelijk dank hiervoor,
Marjo, en gezin, van Damme

Geboren en getogen in
Driemond

22

Uiterste aanleverdatum
kopij Dorpskrant
mei
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Bijeenkomst Historische
Kring / ALV
20:00 - 21:30 uur MatchZo
Hemelvaartsdag

Hartelijke groet Mary Metz
06- 52653773
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Vlinderbos 3e aktiedag,
info: maanhof.nl/vlinderbos

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

Nieuws!

Leentjebuur

–Valt niet mee

Weet u nog dat we een jaar geleden te horen kregen dat er een “pandemie” aankwam
en dat we daarom 2 weken thuis moesten blijven? Dacht u toen ook dat het met een
paar weken wel weer gewoon zou zijn? We konden ons toch niet voorstellen dat we
een jaar lang met Corona te maken zouden hebben: dat we allemaal overal binnen
mondkapjes moesten dragen en dat je op een gegeven moment niemand thuis mocht
ontvangen, later twee mensen en toen weer maar één persoon per dag. Dat hadden
we toch nooit gedacht.
Als u dit leest weet ik niet wat er mag en niet mag, het kan alle kanten op. Nou ik
wens u sterkte. Hou u alsjeblieft aan de regels, ook al vindt u ze niet allemaal logisch.
Er zijn te veel mensen die bedenken dat bepaalde regels niet voor hen gelden om wat
voor reden ook. Ze vinden sommige regels onlogisch en houden zich er daarom niet
aan. Ik erger me daar aan want ik vind dat we alles moeten doen om van dat virus
af te komen, ook onlogische regels die ons opgelegd worden.
Het rare is dat ik toch nog steeds tijd te kort kom. Voor je het weet is het al weer
etenstijd. Het is mooi dat je toch aan allerlei dingen gewend bent geraakt zoals dat je
niemand een hand geeft en 1 ½ meter afstand houdt als je iemand op straat tegenkomt en een praatje maakt. En je komt altijd wel iemand tegen want we wandelen
wat af in en om het dorp.
Via de hersenstichting krijg ik allerlei “hersenweetjes” en één daarvan wil ik u niet
onthouden. Als je gedrag wilt veranderen, van jezelf of van iemand anders, duurt
dat tussen de 18 en 254 dagen. Het gemiddelde is 66 dagen. Als u ongezeggelijke
kinderen hebt dan is dat een troost, toch?
Je kunt dus binnen een jaar je gedrag veranderen en dingen af- of aanleren. Een
nieuwe gewoonte leidt tot “een nieuw patroon van verbindingen aangelegd in de
hersenen”. Klinkt spannend en ik weet niet hoe het bij u is maar ik vind dat een beetje
ongeloofwaardig dat je dat niet merkt. Er komen nieuwe weggetjes in je hersenen
en dat voel je niet? Maar ja het is de wetenschap die dat heeft aangetoond. Vast met
allerlei hersenscans. Er is bewijs.

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

Wilt u ook onder de aandacht
komen van al onze lezers?
Plaats dan uw advertentie
in de Dorpskrant.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar
in een oplage van 750 stuks

Het verschil tussen wetenschap en zo-maar-iets-vinden is dat wetenschap bewijzen
geeft, onderzoek doet en controleerbaar is. Dat gebeurt niet in “zo maar” berichten
op internet. Natuurlijk kan het wel waar zijn wat er op internet staat. Maar als iets
wetenschappelijk bewezen is staat er bij waar je het bewijs kunt vinden, welk onderzoek er gedaan is en door wie. Ja en of het Lange Frans is die iets verkondigt of een
hoogleraar die een wetenschappelijk onderzoek aan haalt, dat maakt nog wel wat
uit. Wat sommige mensen ook zeggen.

De tarieven zijn als volgt:
ong. 1/4 pagina € 250,ong. 1/9 pagina € 125,per jaar.

Niet zoenen en geen handen schudden zijn een nieuwe gewoonte geworden en hebben dus een nieuwe verbinding in onze hersenen gemaakt. Interessant. Toch kan ik
me leukere gewoonten bedenken om jezelf aan te leren. Wat dacht u van elke dag een
liedje zingen, of een dansje doen?

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

Heeft u trouwens gezien dat de bomen en de struiken aan het uitlopen zijn? Dat het
elke dag langer licht is, de zomertijd straks weer begint en uw buren in de tuin aan
het werk zijn. Wat wil dat zeggen? Dat de winter voorbij is en het lente wordt. Hoera! Eindelijk.
Ik wens u veel geduld en wijsheid, mooie zonnige dagen en een opgewekt humeur,
Uw Leentjebuur
Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer
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Eenmalige advertenties
20% van de jaarprijs.

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

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

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

Fort en Stopplaats
land. In de laatste oorlog had dat
gebouwd tijdens de aanleg van
Nog voor de Vecht in een ruime bocht
echter weinig zin door de grote inzet
het spoor, de andere was een
zuidwaarts buigt, kun je vanaf de ’s
van vliegtuigen. Nu is deze bunker
wachterswoning. Deze is van hout
Gravenlandse weg links een smalle
deels bedekt met gras en bomen een
want ondertussen was fort Uitermeer
weg op die je de polder invoert: de
markant punt naast de fraaie boerderij
gebouwd, niet ver van daar aan de
Keverdijk. Tot 1966 reed je hier op
Overhorn.
Vecht. De vestingwet schreef voor dat
het grondgebied van de gemeente
alle gebouwen in het schootsveld van
Weesperkarspel. Dit gedeelte ten
Naast deze kazemat en het fort had
oosten van Weesp bestond tot 1876 uit een fort van hout moesten zijn, zodat
Weesperkarspel meer militaire
ze in geval van oorlog gemakkelijk
6 kleine polders (zie groene boekje:
objecten. Nog twee forten, die
neergehaald konden worden. Ook de
molens in Weesperkarspel deel 3)
evenals Uitermeer, deel uitmaakten
stenen woning kreeg houten wanden.
In dat jaar werden ze samengevoegd
van de Stelling
tot de Nieuwe
van Amsterdam.
Keverdijkse
Fort Nigtevecht,
polder. Rond die
gebouwd in 1904 en
tijd werd hier
fort Bijlmer (1868)
een spoorweg, de
of voluit: Fort in
Oosterspoorweg,
de Laander- en
aangelegd van
Westbijlmerpolder.
Amsterdam naar
Dit laatste is
Zutphen, door
verdwenen bij
een voorganger
de aanleg van de
van de NS: de
Bijlmer. De andere
Hollandsche
twee hebben een
IJzeren Spoorweg
heel andere functie
Maatschappij.
gekregen. Zo is Fort
Op de plek waar
Nigtevecht van
deze de Keverdijk
natuurmonumenten
kruiste kwam
en zijn er een
een stopplaats,
herdenkingsplaats,
Keverdijkseweg
horeca en culturele
genaamd.
mogelijkheden.
Weesperkarspel
Uitermeer is
heeft dus echt
F O R T U I T E R M E E R.
een bloeiende
een soort station
F O T O R I J K S D I E N S T V O O R H E T C U L T U R E E L E R F G O E D
horecagelegenheid
gehad! Zo’n
en in de nabijgelegen
stopplaats had
plofhuisjes worden voor muziek- en
U kent wellicht de rij houten huizen
minder voorzieningen dan een echt
theatervoorstellingen gebruikt.
aan het begin van de Utrechtseweg
station; geen bediende seinen en
in Weesp. Ook deze stonden in een
wissels bijvoorbeeld. Deze stopplaats
Dit stukje geeft een inkijk in een klein
werd in 1874 in gebruik genomen en al schootsveld.
deel van het boeiende verleden van het
in 1930 opgeheven.
oude Weesperkarspel, weliswaar al 55
Tussen fort Uitermeer en de Keverdijk
jaar geleden verdwenen, maar met toch
staat een voormalige mitrailleurIn de jaren 40 werd de scherpe bocht
nog een paar markante overblijfselen.
kazemat, Keverdijk genaamd. Een
in de spoorweg afgevlakt en kwam
bouwwerk van gewapend beton met
deze 150 meter noordelijker te liggen.
muren van 1.50 m dik. Dit maakte deel Tjark Keijzer
Bij de voormalige spoorwegovergang,
uit van de Vesting Holland en is in 1932
nog steeds te zien aan een bolling in
voor meer historische stukjes kijk op
gebouwd. Het diende ter verdediging
het land, staan nu nog twee huizen.
historischekringdriemond.nl
Een was een stenen opzichterswoning, van de onder water gezette stukken
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Nieuws van de biljarters
Biljartvereniging
Geinburgia 45 jaar

Ton was 43 jaar onze penningmeester, uiteraard gesteund
door zijn achterban. Dus samen
werden zij in het zonnetje gezet.

Door de lock-down maatregelen is het
al maanden niet van biljarten gekomen.
Ook de viering van ons 45 jarig jubileum is uitgesteld.

Er mocht 1 persoon op bezoek
komen, vandaar dat thuis een
goed alternatief bleek voor de
feestavond in MatchZO die nog
opnieuw moet worden gepland.

Wel is aan alle leden en aan relaties het
jubileum blad verstrekt. In een vorige
Dorpskrant stond al een artikel.
Het 1e exemplaar is uitgereikt aan de
initiatiefnemer van wat toen de Afdeling Biljart van Geinburgia werd: Ton
de Vries.

We staan te popelen om, zodra
na de lock-down de maatregelen
het toestaan, te gaan biljarten.
Ook zin gekregen? Kom dan
gerust eens langs om de sfeer
te proeven en een partij mee te
spelen.
Vragen? Mail aan biljart-geinburgia@xs4all.nl
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

Ton en Gerrie de Vries
André Ottenhoff
voorzitter Biljartvereniging Geinburgia

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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Nieuws van de seniorensoos
op een busreis een van deze
zomermaanden, zou heerlijk
zijn. We kunnen ook rebels zijn
en instappen! Halen we vast
het journaal mee. “opstandige
senioren op pad”. Het duurt
ook zo lang, maar uw gezondheid gaat voor alles. Eemland
reizen houd ons goed op de
hoogte en zodra het mag gaan
we zeker op pad. En kan de
soos in september weer beginnen? Dan hoort u dat gelijk.
Wat een winters plaatje de tweede week
van Februari. Ik hoorde dat sommige
van u het een plaatje vonden vanaf uw
raam genietend van de mooi bedekte
tuin met een laag sneeuw en dat u er
zelfs blij van werd. De vogeltjes voerend en even de eenzaamheid vergeten,
Het ijs was goed voor een paar dagen,
kinderen genoten en wat te denken van
deze familie? (zie foto).
Meneer van het Doel met zijn schaatsen
onder gebonden super toch, 85 jaar en
schaatsend met je achterkleinkinderen. Ik doe het niet na. Maar het was
jammer van korte duur, het was zo weer
weg al die sneeuw en een week later
zaten we in de zon. We blijven hopen

en wij weer beginnen, meer senioren
onze soos komen bezoeken. Gewoon
kom eens langs. We zijn senioren en
geen bejaarden, dat zijn we boven de
90. Kom gewoon een kijkje nemen hoe
gezellig het is, onze beroemde bustochten meemaken, zo gezellig. Nog even en
is het Pasen. Wij brengen onze soosbezoekers dan een aardigheidje voor de
Paas. Een momentje aan uw deur zodat
u weet dat wij u zeker niet vergeten.
Fijne Paasdagen en mooi weer, u hoort
van ons.

Annie van Alphen
Mevr Vermey is geopereerd en hoopt
Namens bestuur seniorensoos
dan weer als een kieviet te lopen met
haar nieuwe heup achter de rollator.
Lieve Truus, maar kijk uit op de stoep
als u uit uw steegje loopt want tegenwoordig waar je geen auto verwacht
schieten ze langs uw hek. En we zijn
zeker dat ongeluk van tijden terug dat
er een kind een beentje brak achter haar
bal aan rennend niet vergeten!
Mevr Cor Metz is verhuisd naar Amstelveen en haar afwezigheid op de soos zal
zeker te merken zijn. Haar schaterlach
maar ook haar recht voor zijn raap antwoorden. Wij hopen dat er na deze tijd
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Nieuws uit het dorp
Eindelijk weer ijs!

Na verschillende jaren zonder echte,
langdurige vorst was het in februari
dan toch eindelijk weer raak. Er kon
geschaatst worden op de natuurijsbaan
van de IJsclub Gein en Omstreken.
En geschaatst is er zeker. Drie dagen
lang is er door jong en oud, ervaren
en minder ervaren schaatsers gebruik
gemaakt van de ijsbaan.

natuurijsbanen op last van de gemeente
gesloten moesten worden vanwege de
verwachte toeloop aan bezoekers. Desondanks hebben gelukkig veel leden en
niet-leden ons weten te vinden.

Mocht je de smaak weer te pakken
hebben gekregen en wil je vaker op
de schaats staan? Of wil je samen met
leeftijdsgenoten leren schaatsen of je
techniek verbeteren? Meld je dan aan
Op zondag 07 februari lag de ijsbaan
bij de IJsclub Gein en Omstreken! In
er niet al te florissant bij – of zoals één
van de leden het noemde: “het leek wel de zomer organiseren wij een zomertraining in het Gaasperpark. En vanaf
appelmoes”. Door water weg te laten
oktober wordt er weer geschaatst en
lopen in de daaropvolgende dagen en
opnieuw water aan te voeren vanuit de getraind op de Jaap Edenbaan door
zowel licentiehouders, jeugdschaatsers
Gaasp is het onze ijsmeesters Jeroen
als recreanten. Wil je meehelpen als
van Drie, Chris Struik en Jeroen Malij
begeleider of trainer dan ben je natuurgelukt om in een paar dagen tijd de
‘groene drab’ om te toveren tot een fan- lijk ook van harte welkom. Stuur een
berichtje aan secretaris@geinenomtastische ijsbaan waar hartstikke goed
op gereden kon worden. En op 12 febru- streken.nl voor meer informatie.
ari (vrijdagochtend) al mochten wij de
leerlingen van de Cornelis Jetsesschool Het bestuur wil in ieder geval iedereen
enorm bedanken voor drie dagen ijsverwelkomen op de baan. Gymles op
een natuurijsbaan – wat een belevenis! plezier. Niet alleen de vrijwilligers die
ervoor gezorgd hebben dat we de baan
konden openstellen maar ook alle oude
En vervolgens konden de jeugdleden
en nieuwe leden die de baan hebben
van de ijsclub naar hartenlust schaatbezocht. Samen hebben wij er op een
sen en plezier hebben op de baan.
verantwoorde wijze een enorm leuk
Doordat alle bezoekers zich aan de
feest voor en door iedereen van weten
covid spelregels hebben gehouden,
te maken. Het bestuur wil in het bijzonvond het bestuur het absoluut verantder Diana Malij bedanken voor haar
woord de baan in het weekend vanaf
12:00 open te stellen voor al haar leden. enorme inzet zowel voorafgaande als
gedurende de ijsDit is echter
pret en Arnolda
met reden niet
Jagersma voor
‘breed’ gecomhet enthoumuniceerd. Het
siasmeren en
bestuur had op
optrommelen
dat moment
van de vele vrijnamelijk verwilligers.
nomen dat op
verschillende
Wim de Jong
plekken in
secretaris
het land de
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Nieuws uit het dorp
Een Vlinderbos in Driemond!
Een groepje Driemonders van het
Maanhof, Ard, Arjen en Henkjan, heeft
het initiatief genomen om achter de
MatchZo een Vlinderbos, een z.g. Tiny
Forest aan te leggen.

Op 27 februari kon iedereen zaailingen
brengen. Naast een Vlinderbos komt
er o.a. een bloemenweide, een voedselbosje en ook een strook met fitnesstoestellen. Ambitieuze plannen en het
wordt een succes! Er is natuurlijk een
vergunning aangevraagd.
Op 27 november wordt het Tiny Forest
officieel geopend. Kijk op de website:
www.maanhof.nl/vlinderbos
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Rond Driemond in vogelvlucht

Ik vraag mij dan overigens af
wat een aalscholver een visser
noemt die tegenwoordig niet
één, maar vijf hengels bij zich
heeft.

Tussen Driemond en de
Gaaspermolen staat langs de
Stammerdijk in een weiland
een elektriciteitsmast. Er
staan wel meer masten in de
omgeving, maar dit is toch
wel een bijzonder exemplaar.
Er zitten namelijk altijd aalscholvers in. Je hebt ze vast
wel eens zien zitten, maar is
het je ook opgevallen dat ze
nooit in een van de andere
masten zitten? Het uitzicht
hier is natuurlijk goed. De
Gaasp en de Gaasperplas aan
de ene kant, de weilanden
met daartussen de sloten aan
de andere kant.
Waar vangen ze hun vis? Ik
zie de vogels vooral hun vleugels drogen, zich poetsen en
lekker zonnen. Is dit gewoon
hun favoriete hangplek en
verdienen ze de kost heel
ergens anders?
Mijn vader noemde ze een keer een stelletje ‘vrechlappen’ (Limburgs voor brutale wezens). Ik begreep niet waarom
hij ze zo noemde, want ik had mijn
vader nog nooit in de buurt van een
aalscholver gezien. Had er ooit eentje
de vis van zijn bord gekaapt? Maar mijn

De aalscholver ziet er op het
eerste gezicht niet bijzonder uit.
Je kunt hem als hij overvliegt
goed herkennen aan de hoekige
vleugels, maar verder lijkt hij
alleen maar zwart. Als je echter
goed kijkt, dan zie je dat hij een
grote gele snavel heeft, met wit
op het gezicht en ook een witte
buik. Als je de kans krijgt om
hem van dichtbij te bekijken
(met een verrekijker of een
goede telelens), dan zie je hoe
mooi de veren op zijn rug zijn.
Zijn spanwijdte is een formidabele anderhalve meter, al valt
dat in het niet bij de grootte van
de elektriciteitsmast.
vader herhaalde gewoon wat hij vissers
altijd hoorde zeggen. Zo’n visser zit te
staren naar het wateroppervlak in de
hoop dat zijn dobber gaat bewegen.
En dan komt er een grote vogel voorbij
zwemmen, het water induiken en weer
boven komen met een vis in zijn bek.
Dat is natuurlijk wel brutaal te noemen.
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Het ziet er wel gezellig uit zo
met zijn allen. Soms zie ik er zelfs ’s
avonds in het donker nog een paar
zitten. Dus de volgende keer als je richting de Gaaspermolen gaat, kijk dan
even naar rechts en omhoog.
Carla Custers

Nieuws van de verenigingen

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

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

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

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

Onze leden spelen graag een onderlinge partij in de interne competitie, en Interne competitie middagploeg:
woensdag 12.30-17.00 uur
zodra het weer mag ook in de regionale
competities.
Interne competitie avondploeg:
donderdag 19.30-23.00 uur
Nog geen lid? Kom gerust eens langs
om de sfeer te proeven en een partij
mee te spelen.
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Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is al het "buiten"
van en bij Driemond

Alex van Schaik

Hoe lang woon je in Driemond?

Alex van Schaik woont sinds zijn
geboorte in februari 1971 in Driemond,
in de Herfststraat.

ging diverse opleidingen doen en zat
hij aanvankelijk bij de uitrukdienst,
na 3 jaar werd hij manager. Hij leerde
door voor officier en is nu Hoofdofficier
van dienst. Dat wil zeggen dat bij een
grote brand, of ramp (GRIP) er opgeschaald wordt naar een éénhoofdige
leider, in dit geval Alex, die dan ook de
andere hulpdiensten, zoals politie en
gemeente, coördineert.

is er altijd een ploeg van zes mensen
paraat.
Als je dienst hebt kun je geen biertje
drinken en alleen naar de bioscoop als
je een vervanger geregeld hebt.

Wat beteken jij voor anderen en
Al in de vijfde klas lagere school wist
wie betekent wat voor jou?
Alex wat hij wilde worden: banketbakker. Dus was het logisch dat hij naar
Natuurlijk is zijn gezin het belangrijkde (banket) bakkersschool ging, bij
ste voor Alex. Zijn partner is Nathalie
het Amstelstation in Amsterdam. Het
Koers, ook een Driemondse. Ze hebben
Inmiddels is hij clustermanager over
beviel hem zó goed dat hij besloot om,
drie dochters waarvan de jongste nog
vijf kazernes: Anton, Driemond, Duina 4 jaar in Amsterdam, door te leren
thuis woont en de oudste twee met hun
vendrecht, Willem en IJsbrand. En hij
voor een leidinggevende functie. Dat
partners in de Kern. Via de Indische
is “Projectdeelleider samenvoeging
kon in Wageningen. Aangezien een
Buurt, en de Zomerstraat woont Alex
Brandweerzorg Weesp”. Zowel in Drie
bakker altijd heel vroeg op moet was
nu in de Welsumerstraat, met uithet geen optie om heen en weer te
zicht op de tuintjes.
gaan reizen. Hij verliet dus DrieOok zijn team brandweervrijwillimond en ging op kamers in WageHet is ontspannend om
ningen. Na drie jaar kwam er een
na een drukke week lekker gers is natuurlijk heel belangrijk.
jaar stage en reisde hij door het
Het is voor Alex belangrijk iets
land. Hij kon onder meer stage
op de tuin wat onkruid uit
voor de maatschappij te doen.
lopen in een toentertijd als beste
te trekken.
Niet alleen door zijn werk bij de
bekend staande banketbakkerij
bandweer, maar ook in bestuursHuize van Wely in Noordwijk aan
functies in het dorp. Hij zat 20
Zee.
mond als in Weesp gaat het om vrijwil- jaar in het bestuur van de Geinloop en
is nu voorzitter van de tuinvereniging.
ligers. In Driemond werken 21 vrijwilDat beviel goed en hij kwam na zijn
ligers: 19 mannen en 2 vrouwen, die dit In zijn “groentetuintje” werkt hij met
opleiding bij deze banketbakker in
veel plezier. Het is ontspannend om na
werk naast hun gewone werk doen.
dienst. Voor een jaar, want daarna
een drukke week lekker op de tuin wat
kon hij veel dichter bij huis terecht in
onkruid uit te trekken. Op dit moment
Weesp, bij banketbakkerij Wesselman. Je hebt er een parttime baan bij waarDaar werkte hij al sinds zijn veertiende voor je opgeleid wordt, waarbij je soms is het belangrijk om actie te voeren
tegen de plannen die Amsterdam heeft
heftige dingen kunt meemaken, maar
op zaterdag. Rond de feestdagen helpt
met de volkstuincomplexen. Ook ter
waar je ook een financiële vergoeding
hij nu nog steeds in de bakkerij met
ontspanning loopt Alex graag een
voor krijgt. Het is een goed team. Dat
kerstbroden en oliebollen.
rondje hard door het Diemerbos.
is belangrijk want je moet op elkaar
Door de opkomst van de supermarkten kunnen rekenen en je hebt ook de zorg
Wat is je favoriete plek in
voor elkaar. Verder is het natuurlijk
liepen de verdiensten voor banketbakDriemond?
kers terug. In 1996 was Alex vrijwilliger ook gewoon gezellig. Overdag ligt de
geworden bij de brandweer en in 1999, kazerne Driemond op slagkracht, dat
wil zeggen dat ze niet heel snel kunnen Eigenlijk is al het “buiten” van en bij
op zijn 29e, stapte hij over van de bakDriemond voor Alex favoriet.
ingrijpen. ’s Avonds en in het weekend
kerij naar de beroepsbrandweer. Hij
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