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Bij het ter perse gaan van deze 
Dorpskrant slaat de hele wereld 
met verbijstering de verschrik-
kelijke gebeurtenissen in Oe kra-
ine gade. Door nietsontziende 
bombardementen op steden en 
dorpen wordt systematisch de 
hele infrastructuur van het land 
vernietigd, met als gevolg talloze 
doden en gewonden en een haast 
oneindige stroom ontheemde en 
ontredderde vluchtelingen. 

Ook voor andere delen van de wereld 
betekent de vernietiging van dit land, 
dat bekend staat als de graanschuur 
van de wereld, een ernstige bedreiging 
voor de voedselvoorziening van mil
joenen. Deze door niets te gerechtvaar
digen Russische invasie van een 
soeverein en democratisch buurland is 
voor vrijwel iedereen als een donder
slag bij heldere hemel aangekomen.   
De oorlog in Oekraïne is meer dan een 
regionaal conflict, het is een oorlog 

die ons allen aangaat én treft. Op dit 
moment vechten veel mensen tegen de 
angst, en misschien nog meer tegen het 
verdriet om wat er met onze tot voor
kort zo vanzelfsprekend lijkende vrije 
en veilige westerse  wereld gebeurt. 

https://giro555.nl
Al zullen ook voor ons de gevolgen vér
strekkend zijn, momenteel is de nood 
van de inwoners van Oekraïne zo hoog 
dat – veel meer dan ons medeleven 
– directe hulp op alle fronten onont
beerlijk is.  In samenspraak met de 
Dorpskrant doet de Dorpsraad dan ook 
deze dringende oproep; geef gul aan 
Giro 555, het is verreweg het beste (en 
enige) wat ieder meevoelend en betrok
ken mens op dit moment kan doen om 
– zelfs al is het maar heel weinig – de 
noden van de vluchtelingenstroom iets 
te lenigen.

Dorpsraad Driemond

Driemond: help Oekraine!

Oekraïne is niet alleen één van 's werelds grootste exporteurs 
van zonnebloemolie, maar geldt ook als de graanschuur van de 
wereld. De gevolgen van de oorlog zijn ook voor de wereldwijde 
voedselproductie zeer zorgwekkend.

Van de skyline van Kiev zal binnenkort niet 
veel meer zijn overgebleven dan een zee 
van kapotgeschoten gebouwen.

Weerloze, wanhopige  inwo ners van 
Oekraïne demonstreren tegen de oorlog 
die hun levens structureel vernietigt.
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Nieuws uit het dorp

Actieve werkgroepen:

Groot onderhoud Driemond 
Coördinatoren: Stefan Zuidervaart en Klaas 

Rozendaal

Verkeer en bereikbaarheid Driemond 
Coördinator: Wim Glansbeek

Groenvoorziening 
Coördinator: Klaas Rozendaal

Windmolens nabij Driemond 
Coördinator: Mathijs Petri

Stadsgebied Weesp – Driemond 
Coördinator: Olaf Bánki

Werkgroepen zijn in oprichting:

Energietransitie
Coördinator: Mathijs Petri

Voorzieningen
Diverse vacatures

Redactie dorpskrant
Diverse vacatures

Heeft u vragen over de onderwerpen van de 
werkgroepen of wilt u zich aansluiten bij de 

werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met  
het kantoor van de Dorpsraad.

Tel: 0294 - 414883
Mail: dorpsraad@driemond.info

DE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant is een uitgave van de

Stichting Dorpsraad Driemond.
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar (niet 
in juli en augustus) en wordt huis aan huis 

verspreid in Driemond 
in een oplage van 750 stuks.

De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk 
voor de 1e van de maand (m.u.v. september)

ingeleverd te zijn bij de redactie van de 
Dorpskrant:

dorpsraad@driemond.info 
Kopij tekst en afbeeldingen graag apart sturen. 
Tekst graag als platte tekst en foto's met een 

minimale resolutie van 200 dpi.

De volgende krant verschijnt rond het 
weekend van 23 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:
Tom Hemminga

Vacature

Eindredactie:
Ubald Seveke

DORPSHUIS DRIEMOND
Bent u op zoek naar informatie over 

verenigingen in Driemond, openbaar vervoer 
en bustijden, gemeentelijke zorginstellingen 

meldpunt openbare ruimte en zorg en overlast, 
loket zorg en samenleven, huiselijk geweld, 

bibliotheek, recreatie, etc? 

Dorpsraad Driemond
Stammerlandweg 10, 

1109 BR Amsterdam-Driemond
Het kantoor van de Dorpsraad is geopend 

van maandag t/m donderdag 10-14 uur 
Telefoon: 0294-414883

Website: www.driemond.info
 

Ook kunt u onder het genot van een kopje 
koffie de krant lezen in het dorpshuis. 

Financieel-Office-Manager:
Tom Hemminga

dorpsraad@driemond.info

OVERIGE INFORMATIE
  

Politie, brandweer en ambulance: 
Spoed 112

Politie: Basisteam Gaasperdam 
 Remmerdenplein 102,

Wijkagent: Hans Ackermans 

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

dorpsraad@driemond.info

Voorzitter: vacature; Penningmeester: Rob Muijs; Secretaris: vacature; 
Bestuurslid doelgroepen: Gladys Vos-Orman; Ubald Seveke; Olaf Bánki; Mathijs Petri; 

Klaas Rozendaal; Tom Witkamp; Wim Glansbeek; Leny Schuitenmaker.

BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND

WERKGROEPEN DRIEMOND

Windmolens, afvalcontainers, par-
keergelegenheid, groot onderhoud, 
Weesp, Langerlust, participatie... hoe 
belangrijk het allemaal ook is voor ons 
dorp, het lijkt toch ook weer tamelijk 
onbeduidend als je ziet hoe een ander 
Europees land stukje bij beetje met 
de grond gelijk wordt gemaakt en de 
inwoners, met achterlating van al hun 
bezittingen, het vege lijf moeten zien 
te redden. De poster hiernaast van 
onze Oekraiense dorpsgenoten spreekt 
boekdelen, de nood is ongekend hoog. 

Dit is dan ook een moment waarin 
elkaar helpen een heilige plicht 
genoemd mag worden. En misschien 
ook een moment om erbij stil te staan 
hoe goed het leven in Driemond is. 

Ubald Seveke, eindredacteur Dorpskrant

Goed nieuws van en voor de ontbijters. 
We zijn weer van start gegaan.
Voor grotendeels aan de Corona 
versoepe ling te danken en gevierd met 
een heerlijk Engels ontbijt (met dank 
aan Rinus Vos).

En ja, het mag weer. En ja, we waren er 
allemaal aan toe! En ja, u bent ook van 
harte welkom op het €1, dorpsontbijt, 
donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

Gladys

Dorpsontbijt weer begonnen
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Nieuws uit het dorp Agenda
MAART

24, 31 Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

21, 28 Open huis Historische 
Kring  10:00  12:00 uur
bestuurskamer  MatchZo

23 Busreis Senioren

APRIL

01 Uiterste aanleverdatum 
kopij dorpskrant april

01 Vriendschapscafe
10:00  12:00 uur
Dorpshuis

02 Open dag Tennisvereniging 
Geinburgia 

04, 11, 
25

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

07, 14, 
21, 28

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

07 ALV Historische Kring 
20:00  21:30 uur
MatchZo

15 Goede Vrijdag

17 & 18 Pasen

23 Verspreiding dorpskrant 
april

27 Koningsdag

MEI

01 Uiterste aanleverdatum 
kopij dorpskrant mei

21 Verspreiding dorpskrant 
mei

Uw evenement ook in de 
agenda?

Stuur de gegevens ruim van te 
voren naar de Dorpsraad! 

Woensdag 2 maart organiseerde de 
werkgroep Energietransitie een infor
matieavond over zonnepanelen in 
de MatchZo. We hadden een kantine 
vol met geïnteresseerden, die werden 
voorgelicht door adviseur Roel de Wit 
van GreenFocus. Dit bedrijf hanteert 
een gunstig tarief voor ons dorp. We 
kregen van alles te horen over de moge
lijkheden, de technische vraagstukken, 
de prijzen, en natuurlijk vooral: de 
opbrengst. 

Wilt u ook nog meedoen aan deze actie 
van de Dorpsraad ? Of wilt u eerst meer 
achtergrondinfomatie? Stuur dan een 
mailtje naar advies@greenfocus.nl. 
Zij kunnen u ook voorlichten over de 
het terugvragen van de btw én over de 
financieringsregeling van de gemeente 
Amsterdam.

Namens de werkgroep Energietransitie: 
Roeland Vos & Mathijs Petri  
(0683291422)

Collectieve inkoop zonnepanelen

Nog meer goed nieuws: Monique 
Mangoensentono gaat de koffietafel 
op de maandag en dinsdag, van 09:00 
uur tot 11:00 uur verzorgen. Daar zijn 
we heel blij mee. 

Komt u dan ook gezellig de krant door
nemen, een babbeltje maken of een 
bibliotheek boek halen, onder het genot 
van een kopje koffie, u aangeboden 
door de Dorpsraad? U bent van harte 
welkom!

Monique, welkom, bedankt dat je dit op 
je wil nemen en veel plezier!

Dorpsraad Driemond

Ook de koffietafel gaat weer van start
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Nooit aan gedacht. 
Wat heerlijk dat alles weer gewoon kan, dat we uit eten kunnen en weer naar het 
theater. Dat ook in Driemond van alles weer op gang komt: de breiclub breit weer, 
de biljarters biljarten en er wordt weer volop gevoetbald en getennist (misschien is 
het daar nog te koud voor). Op donderdagochtend is er ontbijt.  Op maandagochtend 
bent u weer welkom in de bestuurskamer van de MatchZo voor een kop koffie en bij-
praten over vroeger bij de Historische Kring en 1x per maand is er het vriendschaps-
café op vrijdagochtend. 

Inmiddels zijn de verkiezingen geweest en we horen nu meer bij Weesp dan bij Zuid-
oost.  Maar….. we zijn nog steeds een dorp in Amsterdam. En dat willen we blijven 
natuurlijk. Kleinschaligheid en groen staan voorop in Driemond. 

Het is maart en bijna Pasen en u weet wat dat bij onze grootouders inhield: Grote 
Schoonmaak. Alles moest geklopt, geveegd, gezuigd en gewassen worden. Alles werd 
overhoop gehaald en opgeruimd. Tja als je last hebt van schoonmaakkriebels is 
het moeilijk om dat te negeren. Vroeger moest je wel want de buren hielden je in de 
gaten.  Gelukkig is zo’n grote schoonmaak nu niet meer verplicht, hoewel voor mij de 
komst van de lente toch wel samenhangt met opruimen en voorzichtig denken over 
het witten van de plafonds. 

Er is één ding wat misschien wel moet gebeuren: alle truien, vesten en jassen was-
sen, van uzelf en uw kinderen. Weet u waarom? Omdat we de afgelopen 2 jaar steeds 
in onze elleboog gehoest hebben.  Had u daar aan gedacht? Ik niet maar ik sprak de 
directeur van een basisschool die er wel aan dacht. Ze trok ook een heel vies gezicht 
toen ze het had over al die vieze truien. Ik zag onmiddellijk zo’n rij snotneusjes voor 
me met allemaal van die vieze korsten op hun mouwen. Bah bah bah. Wassen dus. 

En die mondkapjes? Ik gooi ze nog maar niet weg want misschien hebben we ze in de 
toekomst nog wel weer nodig. Maar wat heerlijk om niet meer met een beslagen bril 
in de supermarkt te lopen en gewoon vriendelijk naar iemand te kunnen grijnzen. 
Handen geven en zoenen doe ik voorlopig alleen maar bij mijn eigen man, wel zo 
rustig en hij vindt het leuk. 

Inmiddels heb ik de leeftijd der sterken bereikt en een van de voordelen is dat je je 
er minder om hoeft te bekommeren wat er in de mode is. Nu geloof ik niet dat er een 
Driemondse mode bestaat en ook heb ik nooit gehoord van een specifiek Weesper-
karspelse klederdracht, vroeger. Maar ik heb begrepen dat we toch wel gewoontes 
overnemen van onze directe omgeving. Een van de dingen die me zo te binnen schiet 
is dat (oude) Driemonders elkaar veel meer met U aanspreken dan in de stad Am-
sterdam. 

Het bericht waardoor ik hier over ging denken was het bericht dat groepen apen 
bepaalde gewoontes van elkaar overnemen. Het ging over apen in een reservaat die 
opeens allemaal een grasspriet in hun oor staken, zoals wij oorbellen dragen. Het 
gekke is dat het nu in de krant stond maar dat ik op internet al een bericht hierover 
uit 2014 vond. Op de radio vertelde een wetenschapper dat hij het ook had gepro-
beerd, maar dat het nog helemaal niet meeviel om zo’n grasspriet in je oor te krijgen. 
Ook vertelde hij dat deze mode begonnen was door een dominant vrouwtje, maar 
dat het stopte toen zij overleden was. Alleen twee goede vrienden van deze apin 
bleven het nog een tijdje volhouden. Ja en u voelt het al: wat voor gewoontes zouden 
wij in Driemond delen, die ons onderscheiden van bijvoorbeeld Weesp, of Abcoude? 
Weet U het?

Ik wens u lentekriebels, en een zonnetje!

Uw Leentjebuur

Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer

Leentjebuur

 Nieuws!

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.

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
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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

In zijn paleis te Versailles, aan een 
majestueus bureau gezeten, zet 
Napoleon zijn lakzegel op een envelop 
en beveelt een koerier snel naar het 
noorden te rijden. De brief is bestemd 
voor de prefect van het departement 
Rijn. Als die het document opent, leest 
hij dat de keizer hem opdraagt Weesp 
en Weesperkarspel samen te voegen tot 
één gemeente.
 
Zo is het hoogst
waarschijnlijk niet 
gegaan, maar wat 
wel zeker is, is dat de 
keizer in een decreet 
bepaalt dat de twee 
plaatsen samengaan. 
Het is oktober 1811 
en Nederland is, 
net als Frankrijk, 
onderverdeeld in 
departementen. Het 
land hoort dan bij 
Frankrijk. Het duurt 
maar kort, want 
Napoleon wordt 
verslagen en in 1813 
keert de Prins van 
Oranje, de latere 
Koning Willem l, 
terug uit Engeland. 
In 1815 wordt, 
op aandringen 
van de bewoners, 
Weesperkarspel 
weer zelfstandig.

Als u dit leest, zijn Weesp en (een 
deel van) Weesperkarspel – in dit 
geval Driemond – onder de gemeente 
Amsterdam, na ruim 200 jaar weer 
samen: het Stadsgebied Weesp/
Driemond.

In de jaren vijftig liet Weesp zijn oog al 
vallen op de uitgestrekte buurgemeente, 
die als een ring om het stadje lag. 
Weesp wilde uitbreiden, maar bezat 

geen grond. De gemeenteraad was 
unaniem voor annexatie van delen van 
Weesperkarspel, maar toen het voorstel 
de raad van die gemeente bereikte, brak 
een storm van protest los en stemde 
de gemeenteraad van Weesperkarspel 
voltallig tegen. “Van Weesp komt niets 
goeds” sprak het raadslid Kuijl. 

Zo kon het gebeuren dat nieuwbouw 
van Weesp ten oosten van de 

Papenlaan op het grondgebied van 
Weesperkarspel kwam te liggen. Zelfs 
de twee molens aan de Vecht, vlak bij de 
stad, hoorden bij die gemeente. Bij de 
opheffing van Weesperkarspel in 1966 
kwamen de meeste gebieden ten oosten 
van het Amsterdamrijnkanaal toch bij 
Weesp.

Beide plaatsen waren altijd sterk 
verweven. Al in de 16e eeuw had de 

Baljuw van Gooiland (plaatsvervanger 
van de graaf – later de Staten van 
Holland) en tevens Hoofdofficier 
van Weesp, veel zeggenschap over 
de benoeming van gezagsdragers in 
Weesperkarspel. Het gemeentehuis 
heeft, ondanks diverse pogingen het 
naar de eigen gemeente te verplaatsen, 
altijd in Weesp gestaan. En wel op vier 
verschillende plekken; als laatste aan de 
Hoogstraat 24, de huidige woning van 

Midas Dekkers.

Weesperkarspelaars 
wisten Weesp altijd wel 
te vinden: Men ging 
er ter kerke, bezocht 
sportverenigingen, 
winkels, soms de huisarts 
en de apotheek en als 
men op leeftijd was en 
niet meer zelfstandig kon 
wonen, waren daar de 
voorzieningen in Weesp. 
Maar al wonen we zo 
dicht bij elkaar, voor 
de Driemonders is de 
Hoge Brug gevoelsmatig 
toch vaak een brug te 
ver. Maar nog verder 
weg liggen de Bijlmer 
en stadsdeel Zuidoost. 
Ruim 80% van de 
ondervraagde bewoners 
koos ervoor om bij 
Weesp te horen in plaats 
van bij Zuidoost. Komen 
we toch bij elkaar.

Namens de Historische Kring 
Driemond

Tjark Keijzer    

Voor meer historische stukjes kijk op 
historischekringdriemond.nl

Samen

G e m e e n t e h u i s  W e e s p e r k a r s p e l



6

N i e u w s  u i t  h e t  d o r p

Parttimer/vrijwilliger bij de 
brandweer worden?

Neem contact op met Alex van Schaik via 0610936335.
of meld je aan via: www.brandweerdriemond.nl

Nog even en de deuren van de tennis
vereniging gaan weer open. In de aan
komende weken zullen de banen weer 
start gereed worden gemaakt, zodat 
met vers gravel op zaterdag 2 april het 
seizoen kan beginnen. 

De Open Dag is bedoeld om de 
bestaande leden weer een leuk dagje 
tennis te geven, maar ook zeker om 
nieuwe leden naar de vereniging 
te krijgen. We zijn een zeer dorpsvrien
delijke tennisvereniging met zo’n 250 
leden. Met onze vier banen zorgen 
we ervoor dat je bijna nooit hoeft te 
wachten om te kunnen tennissen. Wil 
je komen kennismaken en ook een bal
letje slaan, dan is de ochtend bedoeld 
voor de ouders met de kinderen en in de 
middag voor de volwassen/studenten. 
Afgelopen jaar is er door de jeugdcom
missie veel geïnvesteerd in tennis voor 
de jeugd. Van nagenoeg geen jongeren 
is dat nu gegroeid naar zo’n 45 jeugd
leden. Ons familie abonnement heeft 
hieraan ook positief bijgedragen. Het 
werkt als volgt. Als je als ouder wilt 

komen tennissen dan hoeft een kind 
tot en met 14 jaar geen contributie te 
betalen. Worden er twee ouders uit een 
gezin tegelijk lid, dan hoeven drie kin
deren tot en met 14 jaar geen contribu
tie te betalen. Op deze manier dus leuk 
voor het hele gezin. 
Daarnaast hebben we een zeer goed 
lerarencorps, dat goede en leuke lessen 
verzorgt voor zowel de jeugd als de 
volwassenen. En dit alles ook nog eens 
goed betaalbaar. 

Het hele tennisseizoen door verzorgt 
de vereniging leuke evenementen. Zo 
wordt er competitie gespeeld, zijn er 
twee keer in het jaar clubkampioen
schappen, worden er leuke tennisdagen 
voor de jeugd bedacht, en meer van 
dien.

STUNT: Mocht je interesse hebben om 
als volwassen persoon lid te worden, 
dan hebben we speciaal en alleen op 
de Open Dag een korting van € 25 op 
het lidmaatschap voor dit seizoen. Je 
betaalt dan geen € 160 maar € 135 voor 

het seizoen. Kleine voorwaarde die we 
daaraan stellen is dat je dan wel 2 jaar 
lid dient te blijven. 
Kijk op de website van de vereniging 
voor meer informatie: www.tvgein-
burgia.nl. 
Voor meer informatie kun je ook 
bellen of appen met Cor Kok op 06 
24986581. Of mailen naar tennisin
zuidoost@gmail.com. 
Het bestuur en de jeugdcommissie van 
tennisvereniging Geinburgia zal je met 
open armen op de Open Dag ontvan
gen. Tot zaterdag 2 april.

Achterklep?
Weet u iemand die geïnterviewd zou 
moeten worden voor de achterklep of 
wilt u zelf geïnterviewd worden? 
Geef het door via dorpsraad@drie
mond.info of bel 0294414883.

Leny Schuitemaker

Zaterdag 2 april 2022: 
Open Dag Tennisvereniging Geinburgia
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N i e u w s  u i t  h e t  d o r p

“Bedankt voor alle leuke kaarten en de belangstelling die ik heb gehad 
uit mijn geliefde dorp tijdens mijn ziekbed.” Riek Tishauser.

Met veel verdriet hebben wij het 
bericht ontvangen dat onze lieve en 

zeer gewaardeerde soosbezoekster en 
vriendin van ons allen, verwacht maar 

toch onverwachts is overleden 

Riek Tishauser
Wij wensen haar jongens, 

schoondochters en kleinkinderen heel 
veel sterkte met dit grote verlies.

Vrienden en vriendinnen van de 
seniorensoos.



8

Nieuws uit het dorp

Het is stil, heel stil rond de toekomst 
van boerderij Langerlust, eens een 
restaurant met een bijzondere ‘multi
color kitchen’. Van de GGZ instelling, 
die er mogelijk inkomt horen we niets. 
Ook de stadsdeelcommissie Zuidoost 
en het gemeentebestuur houden zich 
oorverdovend stil en ondertussen ver
pauperen deze prachtige gebouwen en 
het land eromheen. Wat is er toch aan 
de hand?

Het laatste bericht is dat het gemeente
bestuur er ‘momenteel over praat’. Dat 
gesprek duurt nu blijkbaar enige jaren 
en het kan niet anders dan dat ‘ons’ 
Langerlust, leegstaand, iedere maand 
bakken met geld kost. 

Er zijn alternatieven. Eén ding is dui
delijk: Driemond, de wijken aan en de 
bezoekers van de Gaasperplas roepen, 
nee schreeuwen al heel lang om een 
horecabestemming voor Langerlust. 
Wat zouden de wijkbewoners in de 
contreien blij zijn met een macht aan 
activiteiten in en rond de boerderij en 

wat zouden recreanten gelukkig zijn 
met eenvoudige horeca tussen het wan
delen, zonnen en zwemmen in.

Natuurlijk zijn er ondernemende cre
atievelingen. Natuurlijk zijn er jonge 
enthousiastelingen die in de startblok
ken staan om van boerderij Langerlust 
een nuttig en aangenaam centrum of 
‘hub’ te maken van samen dingen doen 
en veel gezelligheid. 
Let maar op; je kunt erop wachten!

namens de initiatienemers Langerlust,
Maarten Vlijmincx

Boerderij Langerlust; 
wat is dat ook al weer?
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Nieuws van de seniorensoos

Nou eindelijk is het zover, 23 
maart, er even op uit. Wij ver-
wachten u uiterlijk 10:15 uur bij 
de bus, die op het pleintje Jaarge-
tijden voor u klaarstaat. U heeft 
er zin in, fijn een volle bus! We 
vertrekken naar de Beemster. De 
rest heeft u al gelezen in de vorige 
dorpskrant. We zijn rond 16:30 
uur weer terug. 

Op de soos hadden we gevraagd of 
iedereen een bord en bestek mee wou 
nemen. Er werd al geopperd dat we 
stamppot zouden eten... maar het 
werd? Tot ieders verbazing patat 
met kaassoufflé en frikandel. Uitjes, 
mayonaise, ketchup, wat hebben we 
gesmuld. Want niet elke senior bakt 
friet voor zichzelf.

25 Mei gaan we weer op pad met de 
bus. We vertrekken wat later omdat 
voor sommige senioren het anders een 

te lange dag wordt. U wordt dan om 
10:45 uur verwacht bij de bus. We gaan 
naar Garderen. Eerst een mooi tochtje, 
daarna lunchen bij restaurant Zondag. 
Na de lunch in Garderen gaan we de 
werkelijk schitterende zandsculpturen 
bekijken, ongelooflijk wat er gemaakt 

is uit bergen zand. U kunt er ook wat 
kleine winkeltjes bezoeken en is een lift 
aanwezig, een restaurant waar u wat 
kunt drinken. Helaas is bij de ijsboerde
rij geen zitplaats in Mei, dus drinken we 
wat bij de zandsculpturen. Rond 17:30 
worden we verwacht in de Drie Panne
tjes bij Brasserie Kriebelz te Terwolde 
waar u 3 heerlijke pannetjes eten voor
geschoteld krijgt. Na onze maag gevuld 
te hebben vertrekken wij weer richting 
Driemond waar we ongeveer om 21:00 
weer op het pleintje terug zijn.
Er zijn nog enkele plaatsen in de bus!

Omdat we door corona deze keer zo 
vaak dicht zijn geweest op de soos, 
hebben we besloten om de laatste soos 
middag op 22 juni te houden, in plaats 
van eind Mei. Zo komen we u ook wat 
tegemoet. 

Namens seniorensoos    
Annie van Alphen 
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Driemond in vogelvlucht

Het schijnt dat hoe groter de herse
nen zijn ten opzichte van het lijf, hoe 
slimmer de vogel is. Eerst moeten 
de hersenen de motorische functies 
kunnen ondersteunen en pas daarna is 
er ruimte voor slimmigheidjes. De pim
pelmees is een van de kleinste zangvo
gels. Zet hem naast de Turkse tortel en 
je ziet meteen waarom hij vindingrijker 
is dan de duif: verhoudingsgewijs heeft 
hij de grootste kop. Wanneer ik een 
nieuwe voedersilo ophang, dan is het 
altijd de pimpelmees die dit dezelfde 
dag nog doorheeft en uitvogelt hoe hij 
bij het voer kan komen. De koolmees 
doet er een dagje langer over en de 
huismus een week. 

De pimpelmees is ook nog eens heerlijk 
acrobatisch. Ik maak mijn tuin nooit 
winterklaar, maar laat uitgebloeide 
bloemen gewoon staan. Daar zitten 
insecten en zaden in en dus ook de pim
pelmees. Hij vliegt naar de top van een 
bloem, die onder zijn gewicht doorzakt. 
Hij bungelt aan de wiegende bloem, 
pikt hier en daar wat en vliegt dan door 
naar de volgende. Ook in de bomen 
hangt hij ondersteboven aan de kleinste 
takjes, op zoek naar spinnetjes, luis en 
rupsen. 

De pimpelmees is nieuwsgierig. Zo 
vloog hij de slaapkamer van mijn 

ouders binnen, maar zijn hersenen 
waren niet groot genoeg om de uitgang 
weer te vinden. Mijn neefje wist de 
vogel te vangen en hield hem voorzich
tig vast. Het mooie blauwe kopje stak 
boven de knuist uit en we konden hem 
eens goed bewonderen. De pimpelmees 
kreeg er al gauw genoeg van en begon 
met zijn zwarte snaveltje te pikken in 
de hand die hem gevangen hield en dat 
deed best wel zeer.

Afgelopen voorjaar was ik in de tuin 
bezig en hoorde ik opeens meerdere 
malen de luide roep van een pimpel
mees. Waar dat vandaan kwam? Uit 
mijn huis natuurlijk. De pimpelmees 
was door de openstaande deur naar 
binnen gevlogen en wilde via het dichte 
raam weer naar buiten. Ik kreeg hem 
niet meteen te pakken en mijn kat die 
buiten in het zonnetje lag begon zich 
af te vragen wat er gaande was. Hij zag 
de mees en probeerde hem te vangen. 
Gelukkig vanaf de buitenkant van 
het raam, dus zijn poot had niet het 
gewenste effect. Ik kon de geschrokken 
pimpelmees eindelijk in mijn handen 
nemen en liet hem weer vrij in de bui
tenlucht.

De kleuren van de pimpelmees zijn 
blauw en geel, normaal gesproken niet 
een combinatie waar ik enthousiast 

van word, maar een regenachtige dag 
fleurt er enorm van op en een zonnige 
dag wordt er alleen maar vrolijker van. 
Vooral het mannetje kan in het broed
seizoen knalgeel zijn met een intens 
blauwe pet. Hij en zijn vrouw leggen 
in boomholtes of een nestkast 7 tot 13 
eieren. Het nest wordt gemaakt van 
zachte materialen, zoals mos, veren, 
bladeren en dunne takjes. Ook de haren 
van paarden, mensen en katten zijn 
populair. Bij de moeder van een vriend 
mochten de mezen de haren recht
streeks uit haar hoofd trekken. Dat lijkt 
mij pijnlijk, dus ik borstel mijn kat, ver
zamel de geoogste haren in een pot om 
ze in het voorjaar in een netje te hangen 
aan een tak. Zowel de pimpel als kool
mees maken er enthousiast gebruik 
van. Ze vliegen ervandoor met hele 
plukken kattenhaar in hun bek, waar
door het net lijkt of ze enorme snorren 
hebben.

Terwijl ik in de tuin zit en drie pim
pelmezen om me heen vliegen, snoe
pend van de zonnebloempitten die er 
hangen, herinner ik mij opeens dat ik 
lang geleden een mees een nestkast zag 
binnengaan met in zijn bek een knal
roze wollen draad. Ik zag meteen voor 
me hoe het nest er extra feestelijk uit 
zou komen te zien. Ik heb op de vliering 
restjes wol liggen in allerlei kleuren. Als 
ik die nou eens in stukjes knip en in een 
netje hang? Dan ben ik benieuwd hoe 
snel de pimpelmezen ze hebben gevon
den en of ze een favoriete kleur hebben. 

Carla Custers

De pimpelmees 
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Nieuws uit het dorp

Altijd al willen biljarten net als die 
anderen die recent lid geworden zijn?
Wij spelen in 2 groepen. De donder
dagavond zit vol, maar op woensdag
middag is nog plek.

Wij houden nog steeds rekening met 
corona en wel door op de onderlinge 
afstand te letten; zo houden wij het 
veilig.

Onze leden spelen graag een onder
linge 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. 
 
Vragen? Stel ze ter plekke of neem 
contact op via mail  
biljartgeinburgia@xs4all.nl 

Eerst even sfeer proeven? Kom langs.

Oefen en trainingsmiddag: 
maandag 12.3016.00 uur

Interne competitie middagploeg:
woensdag 12.3017.00 uur

Interne competitie avondploeg: 
donderdag 19.3023.00 uur

Biljartvereniging Geinburgia

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. 

Begin 2022 zijn er weer diverse Eerste 
Hulp cursussen.

Voor meer informatie zie:
www.ehbo-mitella.nl
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Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is de bank in onze woonkamer.

Sinds wanneer woont u in  
Driemond? 

Thijs de Groot is, zoals veel oude Gein
bruggers, geboren in 1948 in Weesp bij 
de nonnen van Bernardus. Opmerke
lijk want het gezin was gereformeerd 
en woonde toen in een bouwkeet in 
Muiden. De keet werd steeds verplaatst 
als het werk verplaatste. Toen Thijs 
een jaar of 4 was verhuisde het gezin 
naar Geinbrug (nu Driemond): de keet 
kwam aan het eind van het Zandpad te 
staan en werd later het kleuterschool
tje. Het gezin verhuisde naar Zandpad 
14 en later naar nummer 10 waar Thijs 
nu nog woont. 

Hij ging in de Bletzstraat naar school 
en later op de fiets in Amsterdam naar 
de ambachtsschool Patrimonium. 
Soms lag de sneeuw zo hoog dat je met 
fiets aan de hand moest lopen. Hij koos 
voor Timmeren. Als kind bouwde hij 
altijd al zeepkisten en hutten. De oplei
ding duurde 2 jaar en net voor zijn 15e 
verjaardag ging hij in Weesp bij een 
baas werken, van Kooten. Daar deed 
hij ervaring op maar ontmoette ook 
Toos, met wie hij later trouwde, meer 
dan 55 jaar geleden.

Op zijn 17e was het zó druk bij het 
bouwbedrijf van zijn vader dat hij 
“thuis” kwam werken, als timmer
man. Hij deed vooral onderhoudswerk 
en had overal klussen. Zo kent hij 
bijna alle woningen in de Bletzstraat 
van binnen. Ook deed hij veel bij de 
waterleiding. Thijs memoreert de tijd 

dat iedereen op een gegeven moment 
schrootjesplafonds wilde ( die er jaren 
later weer uit moesten). Er was altijd 
werk. 

Nadat ze getrouwd waren woonden 
Thijs en Toos bij de ouders van Thijs 
in, 3 jaar lang (nr 10). Toen grootvader 
(woonde op nr 14) overleed, en groot
moeder naar het verzorgingshuis ging 
kregen ze een eigen huis, op nr.14 dus. 
Later ruilden ze weer met ouders van 
Thijs. Er werden twee kinderen gebo
ren: Sandra en René. René heeft samen 
met schoonzoon Michel het bedrijf 
overgenomen. Van de 4e generatie is er 
ook al een kleinzoon actief als timmer
man. Een andere kleinzoon werkt als 
opzichter bij een woningbouwvereni
ging. Thijs is op zijn 60e gestopt met 
werken nadat hij ernstige hartproble
men had. Toch loopt hij regelmatig bij 
de werkplaats binnen en is er altijd wel 
wat te doen.

Vroeger was de werkplaats ook een 
doehetzelfzaak waar vooral mensen 
van de volkstuinen dingen kochten. 
Soms moesten er wel 3x per zaterdag 
een volle bus met hout e.d. naar de 
tuinen gebracht worden. Dat werd te 
gek en Thijs en Toos kochten een huisje 
in Doornspijk om in het weekend naar 
toe te gaan. Dat doen ze nog steeds. 
Ze fietsen er  veel. Toen er winkels van 
Gamma en Praxis opkwamen en de 
mensen zelf een auto kregen hield de 
doehetzelf handel vanzelf op.

Wie is belangrijk voor u en voor 
wie bent u belangrijk? 

Het gezin is het belangrijkste: kinderen, 
kleinkinderen en natuurlijk de twee 
achterkleinkinderen. Eén kleindochter 
woont in Holten, de anderen wonen in 
de buurt. Verder hebben ze een uitge
breide vriendenkring, zowel in en om 
Driemond als op de Veluwe. Wel zijn er 
al veel leeftijdgenoten overleden.

Thijs was zo’n dertig jaar bij de vrijwil
lige brandweer en heeft o.a. de Bijlmer
ramp meegemaakt.  Ook in de speeltuin 
was hij actief met een aantal vaders van 
jonge kinderen. Ze deden alles zelf en 
hebben ook het gebouw van Disneyland 
neergezet. Elke 6 weken haalden ze oud 
papier op. Toen Driemond bij Amster
dam kwam verscheen de Amsterdamse 
Speeltuinbond met regels en eisen. 

Zo zouden er in de speeltuin bloemen 
geplant moeten worden om de jeugd in 
contact met de natuur te brengen. Aan
gezien Driemond heel erg groen is en 
was vond het Driemondse bestuur dat 
niet nodig. 

Wat is uw favoriete plek in 
Driemond?

Thijs wijst naar de bank rechts in de 
hoek van de kamer: van daar uit heeft 
hij een prachtig zicht op de brug, het 
water van het Smal Weesp en af en toe 
een mooie zonsondergang.

Thi j s  de  Groot


