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Driemond, dat
zijn we samen
Of er in Driemond veel te beleven valt
daar kun je over van mening verschillen, maar dat er zowel vóór als over
Driemond veel te doen is, dat leidt geen
enkele twijfel.
Ook nu zijn er weer volop ontwikkelingen die ons als Driemonders
allemaal aangaan. Sommige stemmen
optimistisch en hoopvol, andere zijn
eerder reden voor bezorgdheid. Maar
wat ze gemeen hebben is dat de Dorpsraad Driemond er dagelijks de handen
aan vol heeft. Want zowel kansen als
problemen vragen de aandacht en
er moet veel geregeld, besproken en
onderhandeld worden om op te komen
voor de collectieve belangen van ons
geliefde dorp.
De Dorpsraad Driemond draait volledig op de inzet van vrijwilligers en heeft
één betaalde kracht die zorg draagt voor
de gang van zaken op zowel het kantoor
als het postagentschap in de MatchZo.
Maar momenteel zijn er zorgen over het
vinden van nieuwe bestuurders en is er
grote behoefte aan helpende handen op

AED's in Driemond
De Dorpsraad Driemond heeft vanuit
het Dorpsfonds twee AED's aangeschaft. Dit kan doordat het Dorpsfonds
het afgelopen jaar een flinke bijdrage
heeft gekregen door het postagentschap.
Eén van de twee AED's zal komen te
hangen bij MatchZo. De AED van MatchZo is afgekeurd en moet vervangen
worden. De Dorpsraad wil daarmee de
verenigingen ondersteunen.
De andere komt te hangen bij het
cafetaria van de firma. Rezk en de
Vries, die zich bereid hebben verklaard
de locatie beschikbaar te stellen en de
energiekosten voor hun rekening te
nemen.

tal van gebieden.
In de huidige opzet heeft het bestuur
van de dorpsraad vooral een coördinerende functie en wordt een groot deel
van de noodzakelijke werkzaamheden
verricht door diverse werkgroepen.
Zo zijn er op dit moment werkgroepen voor het groot onderhoud, de
groenvoorziening, verbetering van het
openbaar vervoer en de op handen
zijnde samenvoeging met Weesp als
nieuw stadsgebied. Daarnaast spelen
er ontwikkelingen als de wijzigingen
van de afvalinzameling en de aanstormende energietransitie. Zaken die ons
allemaal aangaan en een directe weerslag hebben op ons dagelijks leven in

Driemond. Ook zijn er altijd zaken te
noemen waar juist te weinig aandacht
voor is en die misschien uitgerekend
jou aan het hart gaan of betreffen.

Beide AED's komen te staan in een
buitenkast, zodat de AED's ook bij een
gesloten gebouw goed bereikbaar zijn.
Ga binnenkort eens bij beide locaties
kijken, zodat u weet waar hij hangt als
het nodig is.

U kunt zich aanmelden bij de Dorpsraad (0294-414883; dorpsraad@
driemond.info of persoonlijk tijdens de
kantooruren).

Dan is er nog meer goed nieuws. De
Dorpsraad Driemond vind het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de
AED's kunnen bedienen. Zij heeft
daarom besloten dit jaar in samenwerking met EHBO-vereniging Mitella een
actie te doen. Dorpsbewoners kunnen
zich in 2021 voor half geld inschrijven
voor de cursus reanimatie en AED. De
hele cursus kost dan nog maar € 30,00.
Niet veel als u bedenkt dat u daarmee
een leven kunt redden.
Doet u ook mee?

Als jij hart hebt voor Driemond en
wat tijd en inzet wilt geven aan onze
gemeenschappelijke belangen, nodigen
we je van harte uit wat van je te laten
horen. Het kantoor van de Dorpsraad
is vier dagdelen per week geopend en
telefonisch bereikbaar en een mailtje
sturen kan altijd.
Dorpsraad Driemond
0294-414 883
dorpsraad@driemond.info

DE DORPSKRANT DRIEMOND

Nieuws van de volkstuinen

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.

Acties volkstuinen
hebben succes gehad!

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).

Dankzij de, ook door veel bewoners van
Driemond en Zuidoost, ondertekende
petitie is er grote druk op de gemeente
gelegd om in overleg te gaan met de
Amsterdamse tuinverenigingen en het
volkstuinen beleid te herzien.

De volgende krant verschijnt rond het
weekend van 11 september.
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,
geen spoed, wel politie, tel 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Brandweer: Post Driemond (kazerne
Maxima) Spoed 112.
Gemeente Amsterdam
De gemeente is via één algemeen
nummer op werkdagen van 08.00-18.00 uur
te bereiken. tel: 14 020
Bij noodgevallen en overlast kunt u
24 uur per dag bellen
Als 14 020 niet werkt kunt u bellen met
020 624 1111

BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND
Voorzitter, Ubald Seveke
Penningmeester, Rob Muijs
Secretaris, vacature
dorpsraad@driemond.info

Na de gesprekken met de gemeente van
de afgelopen maanden laten wij (volkstuinvereniging Frankendael en Linnaeus) u als buren, met plezier weten
wat we hebben bereikt in de onderhandelingen. Wij zijn er trots op.
Veel van onze voorstellen zijn
ingewilligd en aan onze ideeën is
tegemoetgekomen.Het is een onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen die
de uitgangspunten voor verder uit te
werken beleid vormen.

Het publiek toegankelijke deel blijft
onlosmakelijk onderdeel van de tuinverenigingen. De 20% die van de verenigingen zou worden afgepakt ten
behoeve van openbare delen (stadspark) is vervallen.
Het verplicht splitsen van 20% van
de tuinen is losgelaten. De afspraak
nu is dat vrijkomende tuinen (door
natuurlijk verloop) kunnen worden
gesplitst en/of ingezet voor meerdere
gebruikers. Om vorm te geven aan de
vernieuwing van de volkstuinen worden
plannen van aanpak per park, door de
verenigingen zelf gemaakt. Plannen die
aansluiten bij initiatieven die tuinders
willen en kunnen nemen en/of de partners die ze daarbij vinden en activiteiten die al lopen.

Wat betekenen deze uitgangspunten voor de inwoners van Driemond en Zuidoost?
Wat hebben we nu in grote lijnen U bent tussen 1 april tot 1 oktober van
bereikt?
harte welkom om te wandelen over
De enorme huur verhoging is van de
onze prachtige volkstuinen, er is veel
baan en de beperkte verhoging wordt in zien en te beleven. Voor de kindestappen gedurende 5 jaar doorgevoerd ren heeft Linnaeus bijvoorbeeld een
in plaats van 2 jaar. De huurovereennatuurspeeltuin en georganiseerde kinkomst gaat voor alle tuinparken naar 10 deractiviteiten.
jaar, zodat tuinparken voor langere tijd
rust en zekerheid krijgen. Daarna wordt De activiteitenagenda van de beide
het contract steeds met 10 jaar verlengd tuinparken wordt maandelijks op de
De opbrengst van de huurverhoging (en websites geplaats en u bent dan (zodra
de huidige onderhoudsbijdragen die
de RIVM maatregelen dit toelaten) van
sommige tuinen ontvangen) worden
harte welkom om deze bij te wonen. U
in een voorziening gestopt waar alle
kunt denken aan: natuurwandelingen,
tuinverenigingen aanspraak op kunnen lezingen, maar ook aan meedoen met
maken voor dagelijks onderhoud en
natuurwerkdagen als wilgenknotten,
beheer. In plaats van een gedwongen
natuurlijke oevers aanleggen enz.
openstelling van 24/7 het hele jaar
Dit jaar organiseert Frankendael ook
door, waar veel tuinders zich zorgen
een open tuinendag voor bezoekers.
over maakten in verband met de diefstallen ’s winters, wordt gekeken naar
Met vriendelijke groet,
een zo’n ruim mogelijke openstelling in Namens de besturen
het tuinseizoen en naar een beperktere Ankie Koning
openstelling in het winterseizoen. We
Stammerlandweg 25 en 27
worden geen stadsparken maar blij1109 BR Driemond
ven vooral bestemd voor wandelen en
https://www.vtvfrankendael.nl
natuurbeleving. Iedereen is welkom,
https://www.volkstuin-linnaeus.nl
maar niet ieder gedrag is welkom!

Collecte MLD-stichting
Van 21 t/m 26 juni 2021 vindt weer de
jaarlijkse collecte plaats van de Maag
Lever Darm Stichting. Vrijwilligers uit
Driemond komen bij u langs.
Er kan betaald worden met een
QR-Ideal code of contant. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
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Namens alle vrijwilligers,
Arnolda Jagersma
(coordinator MLD-collecte Driemond)
PS. Wilt u mee helpen met de collecte?
Dat zou fantastisch zijn. Bel of mail
naar 0294-416675 / arnolda@delangeadem.com

Nieuws uit het dorp
Nieuwe wijkagent in Driemond
Per 1 juli 2021 wordt Hans
Ackermans onze nieuwe
wijkagent. Hij is niet alleen
wijkagent in ons dorp maar
ook in Nellestein en na de
zomer in Gein 1 en 3. Omdat
dit wel een heel groot en
gevarieerd gebied is wordt
hij geassisteerd door Eddy
Spierdijk, senior wijkgericht
werker.

Verspreiding Dorpskrant
juni
Collecte Maag Lever Darm
stichting
ALV IJsclub Gein en
Omstreken
via Zoom
Voorlichtingsavond Brandweer Driemond: 19:30 uur
Kazerne Maxima

JULI
01
(ovb)
05, 12,
19, 26
(ovb)

0900 8844

Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo

AUGUSTUS

u wordt dan teruggebeld.

Het zijn nog even andere tijden dan
we gewend zijn en dat vraagt om een
andere manier om de speeltuin contributie voor 2021 te innen.
De contributie voor 2021 blijft gelijk
aan vorig jaar en bedraagt 15 euro per
gezin. Het is ook mogelijk om donateur
te worden als u geen spelende kinderen
(meer) heeft en de speeltuin een warm
hart toedraagt. Met iedere bijdrage zijn
we blij.

19

24

Heeft u een melding voor de
wijkagent dan kunt u het volgende nummer bellen:

Contributie 2021
Speeltuinvereniging
Disneyland

JUNI

21 t/m
26
23

Juist die verschillen in het
gebied waar hij verantwoordelijk voor is spreken de heer
Ackermans aan. De afgelopen tijd was hij al regelmatig
in Driemond te vinden en hij
roemt het dorpse karakter.

Bij spoed belt u
natuurlijk 112

Agenda

H A N S A C K E R M A N S O P
E L E C T R I S C H E S C O O T E R

• De contributie in een gesloten
envelop (met vermelding van uw
naam en adres):
- door de brievenbus te doen bij
Mevr. Toos van Zuijlen, Burgemeester Mulstraat nr 21 in Driemond;
- af te geven bij het speeltuingebouw
op maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 12.00 uur.
We hopen iedereen weer in goede
gezondheid en in betere tijden te zien
en spreken in de speeltuin!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van speeltuinvereniging Disneyland

Gezien de huidige maatregelen en
omstandigheden willen we vragen of u
zo vriendelijk wilt zijn om:

02, 09,
16, 23,
30
(ovb)

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

05
(ovb)

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

16

SEPTEMBER
02
(ovb)
06, 13,
20, 27
(ovb)
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Bijeenkomst Historische
Kring 20:00 - 21:30 uur
MatchZo
Open huis Historische
Kring 10:00 - 12:00 uur
bestuurskamer - MatchZo
Verspreiding Dorpskrant
zomer

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

• De contributie (of donatie) over te
maken naar rekeningnummer
NL 88 RBRB 0664 6488 51
t.n.v. speeltuinvereniging Disneyland
onder vermelding van uw adres.
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Nieuws!

Leentjebuur

Zin in …vakantie

Het is een beetje raar om als je met pensioen bent toch te verlangen naar vakantie.
Tenslotte ben je altijd vrij (zeggen ze) als je niet meer werkt en kun je doen wat je
wilt (zeggen ze).
In de praktijk valt dat tegen, vooral tijdens zo’n pandemie, want er zijn zoveel regeltjes en beperkingen geweest de afgelopen 1 ½ jaar dat we helemaal niet konden doen
wat we wilden. Wat mis ik toch al die theatervoorstellingen en musea. Geen aandacht voor cultuur: wel naar voetbal maar niet naar toneel, wel het pretpark maar
geen museum. Nooit aandacht voor ons geestelijk welzijn, alleen maar voor het
lichamelijke. Ik heb me er altijd al aan geërgerd dat, toen ik bij de gemeente werkte,
er wel sportdagen maar nooit cultuurdagen werden georganiseerd. Terwijl veel van
mijn collega’s toch al sportten maar nooit naar een theatervoorstelling gingen, of
een boek lazen. Vindt u me nu elitair? Wel nee, om gezond en sterk te blijven moet je
niet alleen je spieren blijven gebruiken maar ook je hersenen prikkelen.
Ik heb in ieder geval een groot verlangen naar vakantie. Gewoon even weg: een andere omgeving, andere mensen, of liever nog helemaal geen mensen. Jaren geleden
heb ik Scandinavië ontdekt. Wat heerlijk om daar in mei en juni rond te rijden in
onze oude bus en niemand tegen te komen. Alleen natuur. Vorig jaar zouden we naar
Finland gaan, voor het eerst. Hoewel, we zijn er ooit in het kerstdorp geweest. Heel
vervreemdend om in juni in de stromende regen met een paar Aziatische toeristen
door zo’n verlaten dorp te lopen met Jingle Bells uit alle luidsprekers. De kerstman
was die dag niet thuis. Op de camping, vlak bij de Zweedse grens, stonden we als
enigen aan een woeste rivier en zagen ’s avonds een soort witte honden lopen te
donderjagen. Het waren geen honden maar sneeuwhazen. Bijzonder! Kijk dat hoort
voor mij bij vakantie: natuur, onverwachte dingen zien, rust, op jezelf aangewezen
zijn en…. dat er niets moet.
Misschien heeft u een heel ander idee van een leuke vakantie: geen rust maar reuring, feesten en gezelligheid, mensen om je heen, lekker eten en drinken, zon en zee,
en veel te beleven. U bent niet tevreden met wandelen, een boek lezen en ‘s avonds
scrabbelen zoals ik. En gelukkig maar: stel je voor dat we allemaal hetzelfde leuk
zouden vinden: brrrr wat vervelend. En ik geef eerlijk toe dat als ik naar het zuiden
ga mijn vermaak ook veel wereldser is.
Voorlopig zitten we nog voornamelijk thuis. Geen straf als het mooi weer is. T heeft
al vier “coronabankjes” gemaakt van sloophout dat u weggegooid heeft. Als we ’s
morgens aan de zijkant van het huis onze koffie drinken is het heerlijk in het zonnetje
en genieten we van alle voorbijgangers. Hele gezinnen wandelen over de dijk voorbij, soms met rugzakken. Ik denk dat die naar de camping op weg zijn. En buren met
een hond komen langs, met wie we de dagelijkse nieuwtjes uitwisselen.
Mijn schoonouders woonden in een dorp in een huis op de hoek van de straat met een
tuin rondom. Na de kerk op zondag (mijn schoonvader was predikant) dronken we
koffie in de tuin. De dorpelingen die langs het huis moesten, rondden de hoek met afgewend hoofd: je gaat niet naar de dominee en zijn familie lopen kijken. Maar als ze
bijna aan het eind waren keken ze altijd nog even snel en was het de grootste lol van
mijn schoonzusjes om dan enthousiast te zwaaien. Ze kenden natuurlijk iedereen. Ik
kwam uit de grote stad en vond dit erg dorps en ook een beetje gênant.
Ik wens u een mooie zonnige zomer hier of elders,

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
4

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

Buurtboomhut
“1-2-3………. Wie niet weg is, is gezien.
Ik kom!!” Ik geloof dat ik dat sinds mijn
kindertijd niet meer heb gehoord. Bent
u wat ouder dan herkent u vast nog wel
het beeld: Een kind; arm voor de ogen,
al tellend, met het hoofd geleund tegen
een lantaarnpaal en andere kinderen
die naar alle kanten wegstuiven om zich
te verstoppen. Werd iemand gevonden,
dan klonk, met een klap op
de paal: Gerda gebuut! Het
was een speciale vorm van
verstoppertje spelen; buutaan-de-paal of omgekeerd
buten genoemd.

ermee en meteen was het schoolplein
vol knikkerende kinderen. Ook was het
zomaar weer voorbij. Je had landelijke
rages zoals het hoelahoepen, waar
ook op TV aandacht aan geschonken
werd. Touwtjespringen op grote schaal
met soms wel vijf kinderen tegelijk
onder het zwiepende touw: in- spin, de
bocht gaat in …Vooral meisjes waren

Nu het mooie seizoen
weer is aangebroken, heeft
het “kinderleven” zich
duidelijk meer naar de straat
verplaatst. Je hoort overal
enthousiaste kinderstemmen.
Een klein meisje huppelt, bij
zichzelf verhalen vertellend,
over de stoep en groepjes
jongens en meisjes draaien
op fietsjes om elkaar heen op
het Driemondplein. De hoek
waar Bart z’n Fysio heeft en
de architect woont, is een
geliefd verzamelpunt; daar is
namelijk de buurtboomhut,
waar gretig in geklommen
wordt. Soms rent een groepje
kinderen door de straat,
bezig met een geheim spel.
Een paar meisjes oefenen
een dansje, dat vervolgens op
Tiktok wordt gezet.

werden geweren gemaakt, waardoor
men al blazend, van papier gedraaide
pijltjes, schoot. Je zag meisjes die met
omhooggetrokken touw op blikjes
liepen, als op stelten. Ook kon je met
diezelfde blikjes een soort walkietalkie
maken met een strakgespannen draad
die er twee verbond.
Van oudere Driemonders
hoorde ik verhalen van
hoe zij als kind gingen
zwemmen in het AmsterdamRijnkanaal. Ze sprongen van
de brug en klampten zich
aan passerende schepen
vast om zo een eind mee te
varen. “Levensgevaarlijk!”
beamen ze nu, alhoewel de
schepen toen kleiner en niet
zo snel waren. Wel moesten
ze dan een eind teruglopen,
op blote voeten. Sommige
dingen veranderen niet: er
wordt nog steeds elke zomer
in de Gaasp gezwommen. De
straat was toen een veiliger
plek met maar weinig verkeer.
Ook waren de ouders minder
bezorgd en konden de
kinderen meer hun gang gaan,
als ze maar met eten thuis
waren.

Toen wij zo’n 20 jaar geleden
in Driemond kwamen wonen,
waren we verrast te zien dat
B O O M H U T I N D R I E M O N D
er kinderen op zelfgemaakte
karretjes van de helling bij de
brug richting plein scheurden. En we
er goed in. Er werd gehinkeld, bokje
zijn blij als we de jeugd op straat bezig
gesprongen, getold en paaltje voetbal
Veel ouderwetse straatspelen
zien, in plaats van thuis achter de tablet
gespeeld, waarbij je de paal (meestal
verdwenen. Ik zie niet wat er allemaal
een losse klinker) met de bal moest zien te hangen.
gebeurt op het inmiddels prachtige
schoolplein van de twee scholen. Maar om te schoppen.
Tjark Keijzer
in mijn lagereschooltijd had je naast het
Buiten schooltijd trokken jongens het
bovengenoemde buten, het plotseling
voor meer historische stukjes kijk op
(wei)land in om eieren te zoeken en
opduiken van seizoenspelen. Opeens
historischekringdriemond.nl
slootje te springen. Van pvc-buizen
was het knikkertijd. Iemand begon
5

Nieuws uit het dorp
Nieuws van de IJsclub
Gein en Omstreken
Beste schaatsers
Afgelopen februari kon er eindelijk
weer geschaatst worden op de ijsbaan. Met z'n allen hebben we er een
paar top dagen van kunnen maken,

Yoga op Linnaeus
start: zondag 6 juni a.s.
tijdstip: 10.30 tot 12.00 uur
plaats: bij de Ooievaarspaal
(aan het einde van de Linnaeuslaan,
vóór de Natuurspeeltuin linksaf en tot
het einde doorlopen)
Vanaf zondag 6 juni a.s. is het
mogelijk om bij Volkstuinvereniging
Linnaeus in de openlucht gedurende
het seizoen op zondag van 10.30 12.00 uur Yoga-lessen te volgen bij
Snezana en Nicolien. Zij zijn ervaren
yoga-docenten, en hebben o.a. hun
opleiding 'critical alignment' gevolgd
bij het Bharata Yoga Instituut. Deze
vorm van yoga gaat over het versterken van je spieren en het tegelijk

beter leren ontspannen.
De lessen bedragen 10 euro per keer,
en zijn openbaar toegankelijk.
Ervaring is niet nodig; iedereen kan
op zijn eigen niveau meedoen. Neem
je eigen matje mee (voor 'n paar euro
te koop bij Action of Decathlon) + dik
strandlaken. Heb je geen matje dan
is een extra strandlaken of camping
matje ook mogelijk om yoga op te
doen. Uiteraard wordt er tijdens de
les rekening gehouden met de RIVM
richtlijnen.
Heb je tijd en zin om mee te doen /
iets nieuws te proberen, geef je dan op
bij Gis van Dooren / Kraanvogel 4 /
telefoon-sms 06-1044 2076
Wellicht tot ziens op 't Ooievaarsveld!

in de vorige dorpskrant hebben jullie
hierover kunnen lezen.
Hier was weer eens de kracht van de
vele vrijwilligers te zien. Zonder hun
inzet had dit niet gekund
Maar een vereniging is ook niets zonder
bestuur. En helaas moeten ook wij constateren dat er op dit moment een groot
tekort is aan bestuurders.
Daarom is er op 23 juni, via Zoom een
ingelaste Algemene Ledenvergadering.
Met als enige agendapunt: Gezocht
bestuursleden. Hoe verder.
Uiteraard ontvangen de bij ons bekende
leden hiervoor een uitnodiging, maar
ben je als Driemonder geïnteresseerd,
dan kun je je op onderstaand mail adres
aanmelden.
Kom in actie driemonders/schaatsers,
en laat de ijsclub niet ophouden te
bestaan.
Met sportieve groet,
Pita Hoogendoorn
Joop de Groot
Mary Metz
m.metz@kpnmail.nl

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
GEHEEL ONVERWACHTS IS
OVERLEDEN ONZE
ANNIE CORNELISZ
Zij is jaren penningmeester
geweest van onze soos. Bijna 90
jaar en heel secuur. Wij zullen haar
gedenken als een geweldige lieve
vrouw die met hart en ziel ons geld
heeft beheerd en er voor zorgde dat
alles tot op de puntjes klopte.
Voor altijd in onze gedachte, lieve
Annie goede reis en veel rust daarboven dat heb jij zeker verdiend.
Geen idee wat te schrijven over
onze dag uit …MAAR we zijn weggeweest!! Ik moet de eerste van de
maand mijn kopij inleveren en de
krant verschijnt de 19e in uw brievenbus. De 16e hebben wij, denk
ik, dan heerlijk genoten van onze
zomerbustocht. Dus in de volgende
krant er meer over. Het weer de
afgelopen weken was herfstachtig
en we zitten alweer op de helft van
het jaar.

Nu maar hopen dat we met onze
senioren starten in september met
onze wekelijkse bingo en dorpsgezelligheid. Heerlijk er weer uit en
onze dorpsgeheimen weer te delen.
Wij hopen ook nog wat nieuwe
gezichten te mogen ontmoeten.
Stap over die drempel, gezellig
koffie of thee, soms een borreltje en
een hapje en leuke dingen samen
doen.
Wij hebben een verzoek aan verschillende bedrijven in Driemond
of omstreken of er een bedrijf is dat
wekelijks € 25,- zou willen overmaken aan de speeltuinvereniging
voor onze huur van de soos. Zodat
wij financieel weer een banktegoed
kunnen opbouwen en dat we in elk
geval ons verder kunnen redden.
Ook wij zijn getroffen door geen
inkomsten te hebben door de
corona. De huur is bijna gelijk aan
onze inkomsten en inkopen. En ook
omdat we straks met de Kerst wat
kunnen doen en wij daarmee toch
tientallen mensen ermee uit hun
isolement halen.
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We willen graag onze bustochten
houden en de senioren een dag te
laten genieten om een dag super
verwend te worden. Hiervoor betalen ze een kleine eigen bijdrage.
De maanden juni, juli en augustus
zijn wij gesloten en hoeft er geen
huur te worden betaald, net als
de laatste 2 weken van december
en de eerste week van januari. De
huur gaat in dit jaar per september.
Misschien zijn er bedrijven die het
kunnen delen.
U zou ons enorm helpen. Vast
hartelijk bedankt.
Ook als u als particulier iets wilt
storten elke euro is er één. Ons banknummer is
NL84 RABO 0111 4018 79
tnv seniorensoos Driemond.
Vast hartelijk bedankt namens onze
senioren.
Namens bestuur seniorensoos
Annie van Alphen

Ingezonden brief

Tuinders en dorpers,
2 gescheiden werelden?
21 jaar geleden moest volkstuin Frankendael weg voor een weg. Het complex
zat aan de Ringdijk, vlak bij het Flevopark en moest naar Driemond. Driemond? Waar ligt dat? Ik zat net op die
tuin en ging mee. Driemond bleek een
rustig dorp, aan de rand van Amsterdam, dicht bij Weesp.
Inmiddels woon ik al 21 jaar ongeveer
7 à 8 maanden in Driemond. Op volkstuin Frankendael. Maar voel me geen
Driemonder, wel volkstuinder.
Door twee poezen kreeg ik contact: poes
Bondje, van Nick Groenendaal vond de
tuin wel een interessant, hij kwam vaak
buurten... En vriendschap sluiten met
mijn kat Boris. In het begin wisten we
niet wie hij was en hingen overal briefjes. Wie kent deze vrouwtjespoes. Ook
bij de nutstuinen in Driemond. Op een
dag kwam Nick met zijn moeder. Zij
draaide de kat om en zij: ja hoor, dat is
onze James Bond. Hij, gecastreerd, heet
zo omdat hij altijd ontsnapt...
Zo'n 15 jaar bleef Bondje op de tuin bij
Boris, zodra wij er weer waren... Ging
niet met naar huis...hij at van twee walletjes!
Zo leerde ik de familie Groenendaal
kennen...hun zoon Joerie repareerde
vaak mijn brommer, onder toeziend
oog van zijn vader. Wat hij uitstekend
deed. Ik mocht nooit veel betalen,
omdat Bondje al eten kreeg…Inmiddels
heeft Joerie een eigen bedrijf!

Windturbines! Zoekgebied 5a, prioriteitszoekgebied, direct na de haven!
Dat kon toch niet! Een appgroep met
bezorgde Frankendaelers werd opengezet voor iedereen die wat wilde
doen. Na een bericht in de Driemond
appgroep stroomde het vol! En ineens
was er saamhorigheid. Mensen zoals
Gaby Troost, geboren Driemonder, zeer
actief en Mathijs Petri werden ineens
mede"strijders”. Er kwam verbinding!
Samen sterk!
En zo organiseerde we samen 1 mei een
demonstratie tegen de windturbines.
Op een prachtige dag liepen we met zijn
allen vanaf de klapbrug over de dijk,
via de volkstuinen over de weg waar dat
Zoekgebied 5a begon via het fietspad
de dijk weer op om uiteindelijk via de
Stammerdijk weer in Driemond uit te
komen. Voor veel mensen uit het dorp
misschien wel de eerste keer dat ze door
Frankendael liepen. En sommige tuinders komen ook niet veel verder dan
hun eigen tuin, want daar is altijd zo
veel te doen.
Wat ons betreft: Driemond, je weet nu
de weg. In het seizoen, als de poorten
open zijn, zijn jullie welkom om over
ons complex te wandelen. Honden
mogen mee, wel aan de lijn natuurlijk.
Weer eens wat anders toch? Ook over
Linnaeus mag dan gewandeld worden.

Het enige goede uit de hele windmolen dreiging is immers dat we elkaar
nu gevonden hebben. Laten we dat
vasthouden! Als er iets te doen is op de
Verder wel eens een praatje door
honden, bijvoorbeeld met de vader van tuin, laten we dat weten. En omgekeerd
de schaapsherder...Maar dat is het dan durf ik nu wel naar een Oranjefeesten
te gaan. Ben er 1 x geweest, kende nieook wel...
mand en ging snel weer weg. Nu zijn er
Een blauwe maandag wandelde ik mee al meer bekende gezichten en wie weet
met de wandelclub, maar tuinwerk won tegen 27 april 2022 nog meer! Zeker als
het van wandelen. Wel leerde ik zo Tom we daarvoor al samen een feest gevierd
Witkamp kennen. Nodigde hen uit over hebben. Wat zou dat leuk zijn!
ons terrein te wandelen. Hij vroeg me
op een Koninginnedag een wandeling
Karin Krabbendam
te organiseren, net als Linneaus. Dat
gebeurde.
Verder kende ik niemand. En veel Driemonders kenden amper volkstuinders.
Maar dat zou veranderen!
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Nieuws uit het dorp
Beste dorpsgenoten,

wandelaars. Alle bewoners kunnen
hierbij helpen: zorg dat je een poster
Op 27 mei heeft de gemeenteraad zoals voor het raam hebt, en overtuig ook je
gevreesd ingestemd met de zoekgebie- buren om dit te doen. Dit geldt vooral
voor bewoners op de meest zichtbare
den voor windturbines. Dat is natuurlocaties (Lange Stammerdijk, Zandpad,
lijk niet fijn. Toch zijn wij blij met alles
wat we bereikt hebben: een felle discus- Burgemeester Kasteleinstraat, en Kippenbuurt langs de rijweg). Extra possie in de media en een reflectieperiode
ters zijn altijd beschikbaar via mij.
die tegen de wil van de wethouder is
aangenomen, waardoor de plannen een
Daarnaast hebben we dringend hulp
half jaar stilstaan. Wij hebben nu de
nodig in ons juridisch team. We hebben
hele zomer om ons verzet te organisetot nu toe geleund op vrijwilligers uit
ren, zowel juridisch als politiek.
IJburg, maar deze zullen langzaam
Bovendien komen de gemeenteraadsafhaken nu duidelijk wordt dat IJburg
verkiezingen van 2022 erg dichtbij.
de dans ontspringt. Daarom roep ik
Inmiddels is het duidelijk dat de
mensen met een juridische achtergrond
gemeente voor 99% zeker gaat kiezen
op om contact met me op te nemen, en
voor de Diemerscheg, onze leefomgete kijken hoe we onze krachten kunnen
ving, als plaatsingsgebied voor windbundelen.We zullen zorgen dat we sterk
turbines. Wij dorpelingen zijn al goed
staan als de gemeente over een half jaar
geïnformeerd over de consequenties
met een concreet plan komt.
van deze windturbines, maar voor
stadsbewoners geldt dat minder.
Daarom ga ik zorgen voor grote span- Mathijs Petri
windalarmdriemond@gmail.com
doeken in de polder en bij het kanaal,
Facebook: Windalarm Driemond &
die de hele zomer aandacht vragen
Diemerbos
voor de windturbines. We moeten de
bellen: 06-41100786
mensen informeren die in onze omgewhatsapp: 06-83291422
ving recreëren, zoals wielrenners en
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Te huur stacaravan
Regio Biddinghuizen en Elburg.
Vlakbij Walibi.
2 slaapkamers; wasmachine; droger;
afwasmachine; Centrale Verwarming;
grote veranda; TV en wifi.
€ 500,- per week
Info: 06-200 92 004 / 06-515 09 602

Door Driemond in bijenvlucht
De rosse en
gehoornde
metselbij
Twee jaar geleden begon ik met het
graven van een vijver. Hij zou niet groot
worden, maar toch lukte het me niet
om hem in één keer te graven. Alles met
mate immers. Het gat dat er was, bleef
een tijd lang precies hetzelfde gat. Op
een dag zag ik dat er meerdere beestjes
in en uit vlogen. Bij nadere inspectie
bleken het wilde bijen te zijn. De aarde
in het gat was opgedroogd en er waren
scheuren ontstaan in de kleigrond. De
bijen kropen in de scheuren, verdwenen een tijdje uit het zicht, kwamen er
weer uit en vlogen weg. Dat ging zo de
hele dag door.
Op mijn volkstuinencomplex Amstelglorie hebben we een wilde-bijen-man,
Jon. Hij zegt niet alles te weten over
wilde bijen, maar hij weet duizend keer
meer dan ik. Van hem heb ik geleerd
dat 80% van de wilde bijen ondergronds nestelen. Welbekend zijn de
zandbijen die tussen stoeptegels gangetjes maken en in het zand hun eieren
leggen. Kijk maar eens naar beneden en
je maakt redelijk grote kans om hoopjes
zand rondom gegraven gaten te zien.
Ik dacht dus ondergronds nestelende
wilde bijen te hebben in de vijver. Ik
liet foto’s zien aan Jon en hij vertelde
me dat het ging om rosse metselbijen.
Deze nestelen niet ondergronds, maar

in de bijenhotels verderop in de tuin. Ze
vlogen alleen de scheuren van de vijver
in om daar vochtige klei te halen om de
gangetjes waarin ze hun eieren leggen
mee dicht te metselen.
Het was inderdaad druk bij de bijenhotels. De kleine mannetjes vlogen energiek voor de gaten van de blokken hout
en bamboestengels heen en weer, op
zoek naar een vrouwtje. De vrouwtjes
kropen met hun kop eerst een nestgang
in, maar ik zag er ook die met hun kop
vooruit weer naar buiten kwamen.
Draaiden ze zich soms om in die smalle
gangetjes? Was daar ruimte voor? Ze
bleken echter eerst met hun kont weer
naar buiten te komen, zich snel om te
draaien om daarna achterstevoren de
gang weer in te kruipen om een ei te
leggen bij de pollen die ze kort daarvoor
als voedselvoorraad hadden neergelegd.

het gat in de tuin een vijver geworden,
waarin onder andere een kleine watersalamander zijn intrek heeft genomen.
Een week geleden – het is nu eind april
– kwamen er weer rosse metselbijen
Er zat één andere bij tussen, groter,
naar de hotels, druk doende met het
zwart met een prachtig behaarde rug,
kweken van een volgende generatie.
van oranjegoud. Deze vloog altijd direct De gehoornde metselbij had ik nog niet
op haar doel af, naar een van de bamgezien, maar vanochtend was het dan
boestengels. Ze was zo doelgericht dat
zover. Ik ging in de voortuin in het zonik haar nauwelijks kon fotograferen.
netje zitten en daar was ze, snoepend
Het bleek de gehoornde metselbij te
van de clematis naast mijn voordeur en
zijn. Een van de mooiste wilde bijen
nestelend in een gat in de stenen muur.
die ik ooit heb gezien, maar ook eentje
En ja, ze is nog steeds een van de mooidie helaas zoals zoveel bijen bedreigd
ste wilde bijen van Driemond.
wordt.
Dat was twee jaar geleden. Inmiddels is
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Carla Custers

Nieuws uit het dorp
Brandweer Driemond

we ook in meerdere, kleinere groepen. We willen namelijk voorkomen
dat we elkaar besmetten en daardoor
De Corona maatregelen zijn nog niet
niet meer kunnen uitrukken. Gelukkig
voorbij maar voorzichtig hopen wij
hebben alle maatregelen tot nog toe
met zijn allen dat we steeds meer ons
effect gehad.
oude leven op kunnen pakken. Ook bij
Misschien heeft u in de afgelopen
de brandweer hebben we het rustiger
weken ons wel zien oefenen. We doen
aan gedaan. Uiteraard niet de acute
dat op locaties in het dorp of naast/
hulp die geleverd moest worden wanbij onze kazerne. Waar we niet aan
neer er 112 gebeld werd maar wel het
ontkomen is dat onze brandweerauto
oefenen en andere activiteiten. Sinds
een zware motor/pomp heeft die dui2 maanden zijn we weer bezig om dit
delijk hoorbaar is. Dit kan weleens voor
langzaam op te voeren. Een brandoverlast zorgen. Onze excuses hiervoor
weerkorps moet echter goed getraind
maar we proberen de overlast echt tot
zijn als het er op aan komt. Natuurlijk
een minimum te beperken.
nemen we wel onze voorzorgmaatreDe afgelopen weken hebben we ook
gelen. Zo zitten we met mondkapjes
verschillende uitrukken gehad. Een
in de brandweerauto als het kan. We
paar meldingen in Driemond zelf maar
ontkomen er niet aan dat we daar dicht
ook in Amsterdam. Soms is er een 2e
op elkaar zitten. Bij sommige incidenbrandweerauto in Zuidoost nodig en
ten kunnen we mondkapjes dragen
dan wordt Driemond ook opgeroemaar bij een brandmelding lukt dat niet
pen. U ziet ons dus geregeld het dorp
omdat we dan een masker op moeten
uitgaan. Zo hebben we onlangs ook
zetten. Ook op de kazerne zelf nemen
bijstand geleverd bij twee zeer grote
wij onze voorzorgsmaatregelen. Naast
branden in het havengebied en gaan
de gebruikelijke maatregelen oefenen
we in de toekomst ook wat meer naar

Weesp toe.
Helaas voor ons is er ook een collega
gestopt en een ander verhuisd. In de
dorpskrant staat met grote regelmaat
een oproep om vrijwilliger te worden
en die oproep doe ik nu opnieuw. Ons
gezellige team kan u echt gebruiken. Als
vrijwilliger kun je iets betekenen voor
mensen die je hulp hard nodig hebben.
Voor nieuwe bewoners in Driemond
is het gelijk een mooie kans om een
hoop mensen te leren kennen. Overigens krijgen onze vrijwilligers ook een
vergoeding voor de uren die ze maken
zodat het niet helemaal vrijwillig is.
Dus dames en heren, kom vrijblijvend
eens langs om te kijken of de brandweer
toch wat voor je is. Binnenkort houden
we weer een voorlichtingsavond. Deze
zal zijn op 24 juni om 19.30 uur. Neem
daarom contact op als je hierin interesse hebt of kom gewoon eens binnenlopen. Durf jij de uitdaging aan?
Met vriendelijke groet,
Alex van Schaik
06-10936335

Biljartvereniging Geinburgia
De ballen rollen weer over het groene
laken!

Vragen? Stel ze ter plekke of neem
contact op via mail
Vanaf 19 mei spelen wij weer enthousi- biljart-geinburgia@xs4all.nl
ast onze biljartpartijen, maar wel met
Eerst even sfeer proeven? Kom langs.
in achtneming van de corona regels.
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
mee te spelen.
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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 het landje achter het maanhof.

Xenia Scholten- Sluik
Hoe lang woon je in Driemond?
Xenia woont sinds 2006 in Driemond.
Ze is geboren in het AMC in 1983. De
eerste jaren van haar leven woonde ze
met haar ouders in Reigersbos. Toen ze
14 was gingen haar ouders scheiden en
van af toen woonde ze met haar moeder
in een eengezinswoning in Gein. Ze
voelt zich ook echt thuis in Zuidoost. Ze
kwam in Driemond terecht via Melvin,
met wie ze op school heeft gezeten, het OSB. Toen hadden ze nog
geen verkering maar nadat ze
elkaar een paar keer per jaar o.a.
bij de Abcouder feesten tegenkwamen sprong de vonk over.
Xenia studeerde nog: HBO
verpleegkunde, en werkte er
twee dagen per week bij toen er
een woning te koop stond in de
Zomerstraat 3. Melvin werkte al
bij het Goois Natuurreservaat. Er
waren meer gegadigden en dat loste de
notaris op door lootjes te trekken. Ze
wonnen. Vervolgens gingen Melvin en
zijn vader wel een jaar lang aan de slag
om het huis te verbouwen. In die tijd
woonden ze nog gewoon ieder bij hun
ouders en spaarden een hele uitzet bij
elkaar. In 2006 trokken ze samen in
hun eigen huis.
In 2009 kregen ze dochter Mila, in
2011 trouwden Xenia en Melvin, en
gingen op huwelijksreis naar Kos, en
in 2012 werd zoon Luka geboren. Zoals
dat gaat werd het huis verbouwd: een
opbouw en een aanbouw en toen het
klaar was…. kwam het Maanhof in

zicht. Sinds 4 jaar wonen ze daar in een
prachtig huis met grote tuin. Het is er
prettig wonen, er is leuk contact met de
andere bewoners.
Wie is voor jou belangrijk en voor
wie ben jij belangrijk?
Natuurlijk zijn Melvin en de kinderen
het allerbelangrijkste voor Xenia. Ook
haar moeder en schoonouders zijn

Xenia is geboren in
het AMC en werkt er
nu al weer 7 jaar.
belangrijk. Het is fijn dat de oma’s af
en toe een paar dagen op de kinderen
willen passen zodat Xenia en Melvin
even samen een paar dagen weg
kunnen. Hun favoriete vakantiebestemming zowel samen, als met de kinderen, is het Griekse Kos. De beide oma’s
passen ook ieder een vaste dag op de
kinderen. Stiekem droomt Xenia er van
om, als de kinderen straks groot zijn,
met z’n tweeën in een campertje rond te
trekken.
Ook belangrijk zijn de vriendinnen
uit het dorp. Heerlijk om samen een
wijntje te drinken en naar festivals en
feestjes te gaan. Jammer dat de Mat12

chZo nu dicht is. Vaak als het eerste
van Geinburgia moest spelen gingen de
mannen kijken en kwamen de dames
dan daarna ook om gezellig een glaasje
te drinken. Melvin heeft bij Geinburgia
gevoetbald en Luka doet dat nu ook.
Natuurlijk neemt het werk voor Xenia
een grote plaats in, zowel de patiënten
als de collega’s. Ze werkt al 7 jaar als
(senior-)verpleegkundige 24 uur per
week op de gesloten psychiatrische
afdeling van het AMC. Het is heel
intensief, je ziet mensen op hun
ziekst maar het is ook heel bevredigend als mensen na een paar
weken weer naar huis kunnen of
naar een open afdeling. Het is interessant en dankbaar werk.
Tenslotte moeten we ook nog de
paarden noemen. Xenia komt tot
rust bij paarden. Ze gaat graag naar
de Stal Stammerland van Esther
Arendse op de Stammerdijk om daar de
paarden te verzorgen etc. Vroeger heeft
ze een eigen paard gehad en Mila rijdt
in Weesp paard.
En tot slot is ook Nola de hond natuurlijk belangrijk.
Wat is je favoriete plek in
Driemond?
Voor Xenia is het landje achter het
Maanhof (tussen Stammerlandweg en
kanaal) absoluut favoriet: zó ruig en
dan zó dicht bij de stad. En de stal met
paarden van Esther.

