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Joke Voorn geridderd.
Op 26 april jl. is Joke Voorn, coördi-
nator van Stichting LOES voor Dieren,  
geridderd door de burgemeester. Zij 
werd als volgt door Femke Halsema 
toegesproken:

” Mevrouw Voorn, de meeste Neder
landers zijn gek op huisdieren, er zijn 
er meer dan 27 miljoen. Helaas ont
breekt het bij de baasjes nog wel eens 
aan kennis en toewijding, maar niet 
bij U. Want u bent bioloog en ontfermt 
zich over dieren die door nalatigheid 
zijn verwilderd. In het bijzonder heb ik 
het dan over zwerfkatten. Daar hebben 
we niet zo veel last meer van maar 
vroeger was dat wel anders. Al In 1972 
schreven drie organisaties een brand
brief aan burgemeester en wethouders 
waarin zij wezen op het dierenleed van 
grote aantallen zwerfkatten voor de 
leefbaarheid van de stad. Ze deden een 
dringend beroep op Amsterdammers 
om zoveel mogelijk katers en poezen te 
laten castreren of steriliseren, en één 
van die organisaties was de Sofiaver

eniging waar u later lange tijd bij 
betrokken was. Toen u begin jaren 90 
de brochure “Zwerfkatten in Amster
dam” schreef werd het aantal zwerf
katten tussen de 50.000 en 100.000 
geschat en spraken de kranten van een 
ware plaag.

U had op dat moment al vele jaren 
vrijwilligerswerk achter de rug: van 
de Poezenboot tot de stichting “Dieren 
onder dak”. Een paar jaar later nam U 
het initiatief tot de stichting “Amster
damse Zwerfkatten” en dat was niets 
minder dan een gouden greep voor het 
welzijn van mens en dier in de stad. U 
hebt uw aandacht inmiddels verlegd 
naar de stichting LOES en de Amster
damse Dierenwelzijnsraad. 
Mede dankzij u laten we al 
die Amsterdamse huisdieren 
veel minder aan hun lot over 
en horen ze er veel meer bij. 
Daar zijn wij u enorm dank
baar voor.

Mevrouw Voorn, Joke 
Voorn, het heeft de Koning 
behaagt u te benoemen tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau.”

Bij thuiskomst was de straat versierd en 
werd Joke opgewacht door haar buren 
met een luidkeels gezongen Lang zal ze 
leven.

Namens de Dorpsraad en Heel Drie-
mond feliciteren wij Joke Voorn van 
harte met deze koninklijke onderschei-
ding die ze zo verdiend heeft.

Leny Schuitemaker

Joke Voorn en haar partner Paul Benner,   foto's: Klaas Hunter
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Inmiddels liggen al enkele daken in 
Driemond vol met zonnepanelen van de 
collectieve inkoopactie. Tot begin van 
de zomer is het nog mogelijk om ook uw 
dak te voorzien.
In de vorige Dorpskrant was de 
QR-code naar het informatiepakket 
niet volledig geprint, waardoor het niet 

werkte. Daarom drukken wij deze nu 
nogmaals af. In het informatiepakket 
leest u meer over zonnepanelen en over 
de prijzen als u deelneemt aan de geza-
menlijke inkoop.

Wij organiseren een tweede informa-
tie-avond op woensdag 25 mei om 
19.30 uur in MatchZo. Ook als u niet 
direct wil meedoen, maar gewoon meer 
wilt weten over zonnepanelen of het 
verduurzamen van uw huis, bent u van 
harte welkom! U kunt zich aanmelden 
via dorpsraad@driemond.info.

Namens de Werkgroep Energie
transitie,
Ard Jonker & Roeland Vos

Nieuws uit het dorpDE DORPSKRANT DRIEMOND
De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar (niet 
in juli en augustus) en wordt huis aan huis 
verspreid in Driemond. Oplage 750 stuks.

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

ingeleverd te zijn bij de redactie van de 
Dorpskrant:

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

minimale resolutie van 200 dpi.

De volgende krant verschijnt rond het 
weekend van 18 juni.

Abonnement voor lezers buiten Driemond is
mogelijk à € 29,00 per jaar (portokosten).

Ingezonden stukken waarvan de
afzender bij de redactie niet bekend is,

worden niet geplaatst.

Redactie: Tom Hemminga
      Vacature

Eindredactie:Ubald Seveke

DORPSHUIS DRIEMOND
Bent u op zoek naar informatie over 

verenigingen in Driemond, openbaar vervoer 
en bustijden, gemeentelijke zorginstellingen, 

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

de bibliotheek en recreatiemogelijkheden? 

Dorpsraad Driemond
Stammerlandweg 10, 

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

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

Website: www.driemond.info

Bestuur Dorpsraad Driemond
Voorzitter: vacature; Penningmeester: Rob 

Muijs; Secretaris: vacature; 
Bestuurslid doelgroepen: Gladys Vos-Orman; 

Ubald Seveke; Olaf Bánki; 
Klaas Rozendaal; Tom Witkamp; Wim Glans-

beek; Leny Schuitenmaker.

Coördinatoren Werkgroepen Driemond
Groot onderhoud Driemond:  

Stefan Zuidervaart en Klaas Rozendaal
Verkeer en bereikbaarheid Driemond:  

Wim Glansbeek
Groenvoorziening: Klaas Rozendaal

Windmolens nabij Driemond/Energietransitie: 
Mathijs Petri

Stadsgebied Weesp – Driemond: Olaf Bánki

Financieel-Office-Manager: Tom Hemminga
dorpsraad@driemond.info

OVERIGE INFORMATIE
  

Politie, brandweer en ambulance: 
Spoed 112

Politie: Basisteam Gaasperdam 
 Remmerdenplein 102,

Wijkagent: Hans Ackermans 
Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Brandweer: Post Driemond (kazerne  

Maxima) Spoed: 112.

Gemeente Amsterdam
De gemeente is via één algemeen 

nummer op werkdagen van 08.00-18.00 uur 
te bereiken: 14 020

Bij noodgevallen en overlast kunt u 
24 uur per dag bellen 

Als 14 020 niet werkt kunt u bellen met 
020 624 1111

dorpsraad@driemond.info

Bomenleed

Er is veel begrijpelijke consterna
tie ontstaan over het kappen van de 
bomen aan de Herfststraat. Van tevo
ren was er wel degelijk gesproken over 
het aanpassen van de groenstructuur, 
maar dat de totale bomenpartij zo 
rigoureus gekapt zou worden kwam 
voor veel dorpsgenoten als een hoogst 
onaangename verrassing. 

In een open brief aan de Dorpsraad 
wijst buurtbewoner Mark Teunissen 
erop dat het hier geen zieke exem
plaren betreft, maar mooie, oude en 
gezichtsbepalende bomen, en dat het 
kappen ook nog eens tijdens het begin 
van het broedseizoen is gebeurd. Mark 
besluit zijn bezorgde brief met de 
verzuchting dat klaarblijkelijk onder

houdsgemak en kostenbesparing de 
doorslag hebben gegeven. 

Het doet goed om te zien dat buurt
bewoners zo betrokken blijken bij onze 
gemeenschappelijke leefomgeving. 
Maar toch heeft de gemeente in dit 
geval zorgvuldiger gehandeld dan zich 
op het eerste oog doet voorkomen. Er 
blijkt uitgebreid overleg met bewoners 
te hebben plaatsgevonden, en zowel de 
wens van een vrij uitzich als de aan
passing van de rijrichting bleken bij 
de betrokkenen breed gedragen. Ook 
blijkt dat er uiteindelijk overvloedig 
groen voor terugkomt. En terecht; 
Driemond is en blijft tenslotte een 
dorpsgemeenschap met een warm
kloppend hart voor groen.

Ubald Seveke, Eindredacteur Dorpskrant

Geen Dorpsontbijt van 9 juni t/m 29 juli
Graag zien we alle ontbijters, gezond en wel, 

weer op donderdag 4 augustus.
Geniet van de zomertijd en pas goed op jezelf en op elkaar!

Gladys en Corinne
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Nieuws uit het dorp Agenda
MEI

 25 Busreis Senioren

25 Informatieavond zonne-
panelen 
19:30 uur
MatchZo

26 Hemelvaartsdag

JUNI

01 Uiterste aanleverdatum 
kopij dorpskrant juni

02 Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

03 Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis 

05 2e koffieconcert
11:00 - 12:00 uur
Volkstuin Linnaeus

5 & 6 Pinksteren

10 
t/m 
19

Kantoor Dorpsraad geslo-
ten. Het postagentschap is 
wel open

11 Mixtoernooi
Geinburgia

14 Dorpsraadvergadering
20:00 - 22:00 uur 
Aanmelden bij Dorpsraad

18 Verspreiding dorpskrant 
juni

JULI

12 Dorpsraadvergadering
20:00 - 22:00 uur 
Aanmelden bij Dorpsraad

Uw evenement ook in de 
agenda?

Stuur de gegevens ruim van te 
voren naar de Dorpsraad! 

Eindelijk! Na twee jaar van afwezigheid 
was het dit jaar weer mogelijk om een 
paaslunch voor de senioren van Drie-
mond te organiseren. Dit jaar hebben 
we maar liefst 22 gasten mogen ontvan-
gen! De voor Corona georganiseerde 
traditie kon vanwege de pandemie de 
afgelopen tijd niet doorgaan. De leer-
lingen van de Jan Woudsmaschool 
hebben, net als de senioren, erg uitge-
keken naar dit moment.
Zoals altijd ontvingen de groep 8 leer-
lingen de senioren om ze vervolgens 
naar hun plaats in de hal te begeleiden. 
Ze gingen er zelf natuurlijk gezellig bij 
zitten, om tijdens de lunch lekker te 
kunnen kletsen met onze gasten. Ieder-
een werd voorzien van een lekker kopje 
thee of koffie. 

Later voegde ook de rest van de school 
zich bij het gezelschap. Na de opening 
hebben we samen genoten van verse 
broodjes, paaseieren, paas koekjes en 
nog veel meer lekkers.
Na de lunch kregen de senioren nog een 
mooie paas stok als cadeau, gemaakt 
door alle kinderen van school. We 
hopen dat de senioren hebben genoten 
van deze mooie dag en we verwelkomen 
jullie volgend jaar graag weer!

De traditionele paaslunch op de 
Jan Woudsmaschool

Corona-zelftesten
Van de gemeente Amsterdam heeft 
de Dorpsraad Driemond een aantal 
corona-zelftesten ontvangen. Deze zijn 

bedoeld voor mensen die wat minder te 
besteden hebben.

Inwoners van Driemond kunnen enkele 
zelftesten ophalen bij de Dorpsraad. 
Waarbij geldt: op = op.

Het kantoor van de Dorpsraad is gesloten  
van 10 juni t/m 19 juni 

Het postagentschap blijft wel open.
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Reclame 
Heeft u een huis met een tuin? Met grote ramen? Zijn uw kinderen wel eens alleen 
thuis? Nou als u regelmatig de reclame van Verisure hoort of ziet dan voelt u zich 
inmiddels echt onveilig. Door dag in dag uit te horen dat het niet veilig is in je huis, 
dat inbrekers op de loer liggen en ongure types het op je verzilverde bestek voorzien 
hebben ga je je vanzelf ongerust maken. U weet wel: die reclame van dat bejaarde 
stel waarvan de man weer vergeten is het alarm aan te zetten. Sufferd, scheld ik 
elke keer, (nou eigenlijk roep ik een ander scheldwoord, maar dat is te grof voor 
deze dorpskrant) en dat zijn vrouw het dan met de app moet doen. En dat ze dan zo 
geschrokken zijn dat ze gekleed en wel zonder nachtzoen gaan slapen. 

Of die vrouw met dat nieuwe huis met die grote ramen, of die man op het trapje voor 
zijn huis met de kinderen. En nu alle rijke mensen zo’n alarm hebben beginnen ze met 
de gewone mensen: Daar is niks te halen maar “je wilt toch niet dat ze bij je binnen 
komen”.  Je moet echt uitkijken want anders denk je dat je ook zo’n alarm moet heb
ben. En dat is helemaal niet nodig want daarvoor heb je buren. Als je een paar dagen 
weggaat is het handig om de buren te waarschuwen zodat ze een oogje in het zeil 
kunnen houden. Werkt perfect bij ons in Driemond.

De meest domme reclame is natuurlijk die van die plafonds waardoor iedereen om
hoogkijkt. Maar ook een goede kans maakt die reclame over de bedden die in Didam 
gemaakt zijn. Die mevrouw, doctorandus zelfs, (in de” weetnietkunde” zei een vriend 
laatst) die maar blijft verkondigen dat je bij haar een nieuw bed moet kopen, ge
maakt op je “behoeftes”(bah). Hoe vaak koop je een nieuwe matras denk ik dan, één 
keer in de 10 jaar? Wat een verspilling dan: zoveel reclame. 

Gelukkig kijk en luister ik vooral naar de publieke omroep. Dan is de reclame rond 
het nieuws of tussen de programma’s, ook vervelend maar te doen. Kun je mooi even 
naar de wc. Op de commerciële zenders komt reclame er steeds tussendoor en op 
sommige zenders is het zelfs zo dat als je een film hebt opgenomen je de reclame niet 
door kunt spoelen. Wat zouden er toch veel leuke en goede dingen gedaan kunnen 
worden van dat reclamegeld….. Al die krantjes ook die je in je bus krijgt als je een 
stickertje op je deur hebt: reclame. En zeg nou zelf: hoe vaak leest u die nu allemaal? 
Allemaal verspilling van papier, en van energie dus en slecht voor het milieu. U kunt 
al die aanbiedingen ook op uw computer of telefoon vinden. 

Nou u merkt wel dat ik schooljuf ben geweest. Potverdikkie wat een gemopper. Ja 
mensen, soms slaat er een algehele somberheid toe. Ik hoorde iemand op de radio 
zeggen: Wij waren van ná de oorlog, dat zijn we nu niet meer. Misschien komt het 
daardoor dat ik toch niet zo van de lente geniet als anders. Maar de bloemen bloei
en, de vogels zingen en het is fijn om iedereen weer eens buiten in de tuin te zien. De 
merels lijken een nestje boven in de klimop te hebben en wat de kauwtjes betreft: 
ze rommelen nog steeds in de dakgoot, laten nog steeds bijna alle takjes vallen en 
de laatste tijd ook vochtige doekjes die ze, denk ik, bij de kinderopvang vinden. Ze 
nemen ze mee en laten ze dan wegwaaien. Vooral in m’n rozenstruik blijven ze han
gen. Zouden die vogels dat leuk vinden? Ik niet, en nu heeft ook nog Googlemaps een 
spraakgebrek. Het zit gewoon even niet mee.

Ik wens u veel wijsheid, weinig ergernissen en leuke buren, 

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

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

www.hkweesp.nl . 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd...
een bezoek aan Driemond te brengen? 
Nee, daar was geen sprake van. Ook het 
voormalige Weesperkarspel stond niet 
op het verlanglijstje van onze vorsten 
en vorstinnen. Toch zijn 
er in de loop van de tijd 
wel een paar momenten 
geweest waarop er 
sprake was van een 
relatie met de Oranjes.

Zo is koningin 
Wilhelmina in 
1938, onderweg van 
Amsterdam richting 
Weesp, even uitgestapt 
ter hoogte van de 
fabriek de Gaasp 
en heeft daar een 
wandelingetje gemaakt. 
Toen de bevolking 
haar opmerkte, stapte 
ze gauw weer in en 
reed verder onder 
begeleiding van twee 
motoragenten. Ze 
volgden het Zandpad, 
blijkbaar niet wetend dat 
de draaibrug inmiddels 
buiten werking was en 
men dus over de nieuwe 
“Hoge” brug verder moest. Zo was er 
dus een heel kort bezoek aan Geinbrug. 
(zie website dorpskrantartikelen: maart 
2013). Ook schijnt Wilhelmina wel eens 
schilderend in het Gein gezien te zijn.
Het is bekend dat Beatrix, incognito, 
de beeldhouwster Nel van Lith in haar 
atelier aan het Gein bezocht om te 
poseren voor een borstbeeld. 

In 1982 wordt Driemonder Kees Hagen 
gesommeerd op te komen draven op de 
Floriade, waar hij machinist is van het 
treintje. Daar aangekomen blijkt dat hij 
prinses Juliana en haar hofdames naar 
de uitkijktoren moet rijden. 

En in 1967, ter ere van de geboorte 
van Willem Alexander, wordt in 
Driemond een koningslinde geplant, 
die nog steeds fier op de hoek van Burg. 
Kasteleinstraat en Zonnehof staat.

In een verder verleden, eind 18e eeuw, 
is er door toedoen van de Oranjes 
wel wat gebeurd in Weesperkarspel. 
Bedreigd door de (republikeinse) 
Patriotten, roept de vrouw van Prins 
Willem de V, Wilhelmina van Pruisen, 
de hulp in van haar broer, de koning 
van Pruisen. Zijn soldaten verslaan 
de opstandelingen, maar trekken ook 
plunderend door ons gebied. Met 
name landhuizen en boerderijen in 
het Gein en langs de Gaasp moeten het 
ontgelden.

Maar toch, heel soms, is er op afstand 
bemoeienis van het Staatshoofd met 

ons dorp. Dan heeft het de koning 
behaagd iemand voor haar of zijn 
verdiensten een lintje te geven; op 
te nemen in de Orde van Oranje-
Nassau, meestal als lid. Zo ontving 

Tom Witkamp op de 
kerstborrel in 2017 voor zijn 
verdiensten voor het dorp 
een lintje. Mij is ook bekend 
dat wijlen Toos van Zuylen 
er een heeft gekregen 
voor veel en verscheiden 
vrijwilligerswerk. Zo ook de 
vorig jaar overleden Bob de 
Vries, voor al zijn werk voor 
Geinburgia.

Ik heb geen idee hoeveel 
dorpsgenoten nog meer 
deze eer in de loop van de 
tijd hebben genoten, maar 
afgelopen Koningsdag 
mocht onze Joke Voorn 
namens de koning en uit 
handen van burgemeester 
Halsema zelfs het ridder-
schap ontvangen voor haar 
vele werk voor dieren in 
nood.

Gelukkig dat er nog veel 
mensen zijn die zich 

vrijwillig inzetten voor mens en dier, 
vroeger en nu. Helaas zien we dat 
tegenwoordig veel organisaties, die 
draaien op vrijwilligers, steeds minder 
mensen kunnen vinden. Iedereen lijkt 
het wel te druk te hebben. Maar het 
blijkt dat de mensen die het het drukst 
hebben altijd nog tijd kunnen vinden 
om iets extra’s te doen. Dat was vroeger 
zo en nu nog steeds.

Tjark Keijzer    

Voor meer historische stukjes kijk op 
historischekringdriemond.nl

Lint je

H a r e  M a j e s t e i t  K o n i n g i n  W i l h e l m i n a
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N i e u w s  v a n  d e  b r a n d w e e r

Parttimer/vrijwilliger bij de 
brandweer worden?

Neem contact op met Alex van Schaik via 06-10936335.
of meld je aan via: www.brandweerdriemond.nl

Beste Driemonders,

Brandweer Driemond heeft een relatief 
druk begin van het jaar gehad. De jaar-
wisseling geeft altijd extra drukte voor 
ons maar nu hebben we vanwege perso-
neelstekort door Corona op een kazerne 
in de stad dienst gedaan. Begin dit jaar 
hebben we ook bij verschillende grote 
incidenten in onze regio een bijdrage 
geleverd. 

Op 12 januari is ook het gebied van 
Weesp aan onze regio toegevoegd. 
Dit betekent voor ons dat we ook 
vaker naar Weesp moeten uitrukken. 
Verschillende keren hebben we dit 
al gedaan. In voorbereiding daarop 
hebben we georiënteerd in het gebied 
om ons eigen te maken in welke voor-
zieningen ze daar hebben. Waar liggen 
bijvoorbeeld de brandkranen en waar 
kun je het beste water uit de sloten en 
vijvers halen. We hebben gekeken hoe 
de verschillende flats zijn opgebouwd 
en hoe we daar het beste een inzet 
kunnen doen als er iets gebeurd. Ook 
het zorgcentrum Hogeweij hebben we 
bezocht. 

Omdat we vaker met de collega’s van 
Weesp gaan optreden oefenen we ook 
met ze. We hebben afgesproken dit 
iedere maand te doen en dan wisselend 
in elkaars gebieden. Het is prettig dat 
we elkaar zo beter leren kennen en 
mogelijk kunnen we elkaar op dagen 
dat we een tekort aan vrijwilligers 
hebben ook wel helpen.  

Inmiddels heeft het voorjaar zijn 
intrede gedaan. Toch was het in febru-
ari wel even van anders met storm 
Eunice die over ons land trok. Helaas 
ook met dodelijke slachtoffers. Ook 
brandweer Driemond is hiermee druk 
geweest. Ondanks dat het een doorde-
weekse dag was zijn er mensen terug-
gekomen van hun werk om met de 
brandweer te helpen. Van de middag 
tot middernacht zijn ze continue in 
touw geweest. Losse zonnepanelen, 
omgewaaide bomen of andere schades 
door de storm hebben we verholpen. 
Vooral in Amsterdam maar ook in 
Weesp en Driemond zelf. 

Na een nachtje uitrusten zijn we de 
volgende dag opnieuw uren op pad 
geweest om stormschade te verhelpen. 

Er kwam immers alweer een nieuwe 
storm aan en de overlast van Eunice 
was nog niet weggewerkt. Door onze 
vrijwilligers is een hoop werk verzet.

In het eerste kwartaal hebben we ook 
twee nieuwe kandidaten mogen verwel-
komen. Yair Oosting en Tirza de Vries 
komen ons versterken en dat kunnen 
we goed gebruiken. 10 maart zijn zij 
begonnen met de opleiding en hebben 
er veel plezier in. In de komende edities 
van de dorpskrant gaan zij zichzelf aan 
u voorstellen. Brandweer Driemond is 
hier blij mee omdat ze helpen om straks 
nog vaker beschikbaar te zijn. 

Als er andere vrouwen of mannen 
zijn die dit ook overwegen neem dan 
gewoon vrijblijvend contact met ons op 
en laat je net als hun verrassen door wat 
de brandweer je te bieden heeft.

Namens de brandweer Driemond,
Alex van Schaik

www.brandweerdriemond.nl
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N i e u w s  u i t  h e t  d o r p
Beste bewoners, vrienden van 
Driemond,

Jullie zullen wel denken, waarom wij 
geen afscheid konden nemen.
31 januari kwamen wij terug uit Spanje; 
2 februari was de overdacht van ons 
huis die wij verkocht hebben. Wij 
hadden gedacht om afscheid te nemen 
van iedereen, maar een klink in de 
kabel, corona en wel hevig. Wij moesten 
meteen in de caravan blijven voor drie 
weken. Natuurlijk baalden wij er van.

Vooral voor ons kaartclubje onder 
leiding van Marga Naalden en van 
de bejaardensoos van Annie. Annie, 

Greet, Hedwich bedankt voor de leuke 
kaartavonden en de leuke bustochten, 
allemaal leuke en gezellige mensen. Dit 
is natuurlijk ook voor onze buurtjes en 
de nieuwe bewoners. Ook voor hen veel 
liefde en gezondheid. Ook Bas en Roos 
bedankt. Nou Hannie ga je weer een 
bustocht maken. Als het kan gaan wij 
mee natuurlijk.

Nogmaals heel veel dank die wij van 
jullie mochten ontvangen. Natuurlijk 
zijn onze vrienden welkom op ons 
nieuwe adres: Europarcs; Park 19; 
Spijkweg 15; 8256 RG Biddinghuizen.

Heel veel groeten en liefs van
An en Bas Bruines

Weten jullie het nog?  
De Geinloop?
Al 3 jaar hebben we noodgedwongen 
het mooiste evenement van Driemond 
en omstreken moeten missen. Toch 
houden we goede hoop dat er in 2023 
dan toch echt weer een Geinloop gaat 
komen. 

Het bestuur, op dit moment bestaande 
uit 4 mensen, heeft er in ieder geval zin 
in.

Maar wij kunnen nog wel wat mensen 
gebruiken. Heb jij zin om ons een 
handje te komen helpen? 
Meld je dan nu aan. 

Want zonder vrijwilligers géén 
Geinloop. 

Mail naar m.metz@kpnmail.nl voor 
vragen. 

Met sportieve groet 
Mary Metz.  
Secretaris stichting geinloop 

IJsclub Gein en Omstreken

Wil jij ook super fit de zomer in? Kom 
dan iedere maandag avond van 19:00 
tot 20:30 zomertrainen in het gaasper-
plas park met ijsclub Gein en Omstre-
ken! Een gezellige sportieve avond met 
een afwisselende conditie/spier trai-
ning!  Interesse? Mail naar;  
secretaris@geinenomstreken.nl 
voor meer info.
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Nieuws uit het dorp
Driemond Fit
In de laatste Dorpskrant van april heb 
je al een artikel over onze gezellige ver-
eniging kunnen lezen. Dat ging toen 
met name over onze hardloopclub, die 
iedere dinsdagavond van 19.30 - 20.30 
traint met trainster Belinda. Je kunt 
je aansluiten. Ben je een beginnende 
loper, dan kan je je aanmelden voor de 
beginnerscursus. Na 6 trainingen (en 
een beetje ‘huiswerk’) kan je al mee met 
de andere lopers. Voor vragen of direct 
aanmelden stuur je een mail naar  
driemondfit@gmail.com.

Vandaag vertellen onze 2 yogadocenten 
je meer over hun lessen: 

Jacoline Norden (dinsdag, 2 groe-
pen: 19.00 - 20.00 uur en 20.15 - 21.15 
uur)

Al vele jaren geef ik met veel plezier de 
yogalessen in Driemond.

Iedere dinsdagavond rijd ik met de 
auto, en heel soms op de fiets, naar het 
dorp om samen met iedereen die wil, 
yoga te beoefenen. Jong en oud ont-
moet elkaar daar, en ook al is het maar 
een uurtje, het brengt toch veel verbin-
ding naar elkaar. En dat is ook waar het 
in de lessen over gaat; 

Het woord yoga betekent verbinding, 
en we gaan op zoek naar het gevoel van 
verbondenheid.  In ons zelf, met elkaar. 
Van binnen en naar buiten. Zeker als 
er om ons heen veel verandert, door 
omstandigheden of in het verstrijken 
van de jaren; van zwanger worden ..tot 
oma of opa worden, verandering van 
werk, ziekte …

In die veranderingen vertelt het 
lichaam soms beter aan ons hoe het met 
ons gaat, dan dat we dat met het hoofd 
allemaal “bedenken”.

Iedere les gaan we weer terug naar het 
lichaam, geven we onszelf alle ruimte 
om te voelen en ervaren we weer onze 
kracht en energie. Gespannen spieren 
kunnen ontspannen, bewegingsketens 
(op spier- en botniveau) herstellen zich 
en ademruimte komt vrij.

In de les is er een balans in het doen 
van ontspanningsoefeningen en het 
doen van stabiliserende houdingen.

Ben je nieuwsgierig? Meld je gerust 
aan voor een proefles. 
 
 Snežana Klozubar (donderdag 
20.15 - 21.15 uur) 

 
De afgelopen twee jaar zijn voor veel 
mensen erg stressvol geweest, er werd 
een groot aanpassingsvermogen van 
iedereen gevraagd. Voor zowel mij als 
yogadocente als voor de yogadeelne-
mers was het een zegen om de yogales-
sen online voort te kunnen zetten. Zo 
konden we blijven werken aan onze 
fysieke en mentale gezondheid. 

Met Critical Alignment Yoga zijn we 
zowel bezig met ontspanning, als ook 
met het herstellen van beweging op 
plekken die (vaak) niet meer zo beweeg-
lijk zijn. Om vervolgens in de juiste 
spieren weer kracht op te bouwen. Dit 
proces werkt ook door op mentaal en 
emotioneel niveau. Wanneer we span-
ning loslaten wordt ons hoofd rustiger 
en voelen wij ons blijer. Zo zit je lekker-
der in je vel.

Kom gerust eens een proefles mee-
doen. Het voordeel is dat we nu hybride 
lessen kunnen aanbieden: je bent 
welkom om mee te doen in de studio 
maar je mag ook online meedoen vanuit 
bijv. je huis of je vakantieplek. Zo hoef 
je geen les te missen! 

Marguerite van Voorthuizen
Secretaris Driemond Fit

 Info over de methodiek van Critical 
Align ment Yoga: www.criticalalign-

ment.nl. Info voor meer informatie en 
aanmelden:  driemondfit@gmail.com

Leslocatie: Burg. Bletzstraat 74, 
Driemond (het voormalig Dorpshuis)
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Nieuws van de seniorensoos

De Paasdagen zijn weer voorbij. We 
hadden in elk geval een leuke middag 
op de soos. Na het paasbrood en zakje 
chocolade eieren kreeg u tot ieders 
verbazing nog een prachtig chocolade 
ei gevuld met bonbons en niet zomaar 
een ei, een ei van banketbakkerij Wes-
selman en geschonken door iemand die 
ook zeer zeker de soos een warm hart 
toedraagt. En zelf van buitenaf komt 
maar afkomstig uit Driemond is. U van 
de soos weet haar naam en verder wil 
zij er geen ruchtbaarheid aan geven. Bij 
deze, het was een grote verrassing en 
hartelijk bedankt. We hebben heerlijk 
genoten van een advocaatje met slag-
room in de pauze en dat ging er zeker 
in.   

Nog een paar dagen en wij gaan heerlijk 
weer op pad naar Garderen. U kijkt er 
al naar uit. Even voor de goede orde; 
iedereen boven de 60 betaald € 45,- 
i.p.v. € 65,- (door het restant van wat de 
Rabobank ons had gedoneerd). Onze 
senioren van de soos betalen niets, voor 
deze senioren is betaald. Wilt u mee als 
er plek is en bent u jonger dan 60 en 
ouder dan 45!!!, dan kunt u mee maar 
betaald wel de volle mep, € 65,-. Maar 
daar gaat u wel een dag voor uit met 
lunch en een geweldig diner en natuur-
lijk het bezoek aan de zandsculpturen. 

Het huren van de bus is ook niet mis. 
Gelukkig hebben wij af en toe spon-
sors die voor onze senioren die willen 
doneren. Hopelijk kunnen we op deze 
manier doorgaan voor onze ouderen 
van ons dorp. Elke donatie is welkom 
natuurlijk. Ook prijsjes voor onze 
bingo. In elke geval, wij hopen u in alle 
gezondheid te zien op 25 Mei om 10:45 
uur op het pleintje. We vertrekken om 
11:00 uur en hopen op mooi weer en 
een bus vol.

Onze tante Truus is als het goed is 
geopereerd. Lieverd sterkte, ga ervoor 
en natuurlijk tot snel. Beterschap en de 
volgende bustocht bent u vast weer van 
de partij.
 
En hoe raar en ver het nog klinkt. 
De Kerstbustocht, die hebben wij al 
geboekt en het restaurant besproken 
voor een super kerstdiner. Er is een 
enorme toeloop op het reserveren van 
bussen. Wij gaan naar de Orchideeën 
hoeve voor de Kerstmarkt en kaarsjes-
toer. Ook makkelijk om vast wat weg te 
sparen.

Namens seniorensoos    
Annie van Alphen 
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Driemond in vogelvlucht

Mijn moeder heeft dementie en de 
ziekte van Parkinson en woont sinds 
september vorig jaar in een verzor-
gingstehuis. Ze heeft mazzel, want het 
is op een mooie locatie in een redelijk 
groene omgeving, het plastic gras van 
de sportvelden daargelaten. Ze houdt 
van wandelen, maar “niet te ver hè?” 
en het is een dankbare taak om met 
haar een ommetje te maken. Dan lopen 
we langs de oude rode beuk met een 
stam van een meter doorsnee en is ze 
helemaal blij. Als we een rondje hebben 
gewandeld en we weer langs de rode 
beuk lopen, roept ze voor de tweede 
keer die dag enthousiast: “Moet je 
kijken, wat een prachtige boom! Wat is 
het hier mooi!”. Ik wijs haar op de bloe-
men die bloeien en de vogels die zingen 
en dan geniet ze met volle teugen. En 
dat is fijn, want iedere dag raakt ze ook 
wel een keer in paniek en ziet ze dingen 
die er niet zijn en moet ze gekalmeerd 
worden. 

Tijdens een zonnige lentedag lopen 
we een paadje af terwijl twee witte 
kwikstaarten voor ons uitvliegen. 
Opeens landt er een grote bonte specht 
in een boom naast ons. Of beter gezegd, 
opeens landt er een grote bonte specht 
tégen een boom, want zoals altijd grijpt 
hij met zijn nagels de boomstam vast en 
blijft hij, ook door gebruik te maken van 
zijn stijve staart als steun, met gemak 
verticaal ‘hangen’. Met een flink tempo 
hipt hij langs de stam omhoog om al 
even snel naar de volgende boom te 
vliegen, op zoek naar insecten en larven 
onder de boomschors. Hij laat zich goed 
zien. In drukke stadse parken heeft 

hij de neiging om aan de andere kant 
van de boom te zitten, waar de mensen 
hem niet kunnen zien. Een goede foto 
maken van een specht is daardoor 
lastig. Je kunt om de boom heen lopen 
zoveel als je wilt, maar de specht doet 
dat dan ook en zo krijg je hem nooit in 
beeld. Alleen als er voldoende afstand is 
tussen jou en zijn boom blijft hij aan de 
‘goede’ kant. Maar dan heb je natuurlijk 
je telelens niet bij je.

Waarom deze specht ooit door iemand 
groot en bont is genoemd weet ik niet, 
want zo groot is hij niet en hij is voorna-
melijk zwart met wit. Maar vooruit, er 
zijn bonte spechten die nogal op elkaar 
lijken en ik vermoed dat men op een 
gegeven moment erachter kwam dat er 
drie verschillende soorten waren waar-
bij de grote bonte specht de grootste 
bleek te zijn. En vooruit, ze hebben een 
rode stuit en het mannetje heeft ook 
rood in de kap.

Het is een vogel die je eerder hoort dan 
ziet, ook in Driemond. Zijn roep klinkt 
als een luide, explosieve ‘tsjik’, maar 
bekender is het geroffel dat soms al in 
december te horen is. Als een boor-
hamer gebruikt hij zijn snavel om dit 
geluid te maken. Meestal op een reso-
nerende tak, maar een keertje hoorde 
ik op het Frederiksplein, wachtend op 
de tram, het holle, harde geluid dat een 
specht zat te maken boven op de kap 
van een lantaarnpaal. Normaal gespro-
ken kijkt iedereen op zijn telefoon of 
naar de richting van waaruit de tram 
zal komen, maar nu stond iedereen met 
zijn neus omhoog om de uitvoerder van 

dit onverwachte concert te bekijken. 
Het geluid beviel de specht kennelijk 
goed, want hij hield het lang vol en 
toen wij allemaal in de erg verlate tram 
hadden plaatsgenomen was hij nog 
steeds bezig. Dat hij er geen hoofdpijn 
van krijgt komt doordat zijn hersenen 
alleen met touwtjes aan zijn schedel 
vastzitten. Die functioneren als schok-
brekers. 

En op een heel vroege ochtend in sep-
tember werden mijn kat en ik wakker 
getrommeld door hamergeluiden die 
aan de achterkant van mijn volkshuisje 
klonken. Verschrikt keken we elkaar 
aan. Voorzichtig uit het keukenraam 
kijkend zag ik hoe een moeder specht 
haar jong leerde dat er lekkernijen ver-
scholen zaten in de bijenhotels die aan 
mijn huisje hingen. Larven én nectar. 
Volgens de bijenman op ons complex 
hoefde ik echter niet meteen de bijen-
hotels achter hekwerken te plaatsen, 
zolang de gaten in de hotels maar diep 
genoeg zijn. Achter in de gaten worden 
de eitjes gelegd die zullen veranderen 
in vrouwenbijen en voorin de eitjes die 
mannenbijen worden. De tong van de 
specht kan alleen bij de voorste manne-
tjes en er blijven dan genoeg mannetjes 
en vooral ook vrouwtjes over om zich 
voort te kunnen planten. 

Mijn moeder en ik kijken de specht 
na die zich in golfbewegingen door de 
lucht beweegt. Steeds maakt hij een 
paar vleugelslagen om daarna weer 
energie te sparen door een kleine glij-
vlucht te maken. We lopen gearmd 
verder. Zo soepel als de specht zich 
voortbeweegt, zo stijfjes is mijn moeder 
soms. De ziekte van Parkinson bevindt 
zich in fase 5 wat inhoudt dat ze soms 
gewoon kan omvallen. Dat heeft ze dan 
ook een keer gedaan tijdens een wande-
ling met mijn zus. Ze viel als een plank 
voorover en daardoor recht op haar 
neus. Ze had weer mazzel, want er was 
niets gebroken behalve haar bril, maar 
ze was wel een tijdje lang de kleine 
bonte moeder. In geuren en kleuren 
vertelde ze aan haar medebewoners wat 
haar was overkomen. Meerdere keren.

Carla Custers

De Grote bonte specht 
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Nieuws uit het dorp

Gezellig samen biljarten. Dat kan 
bij Biljartvereniging Geinburgia in 
MatchZO Wij spelen in 2 groepen. Op 
woensdagmiddag en donderdagavond; 
en hebben nog een paar plekken.  

De middagploeg speelt tot en met 18 
mei. De avondploeg gaat het hele jaar 
door. Wij houden nog steeds rekening 
met corona en wel door op de onder-
linge 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  
biljart-geinburgia@xs4all.nl 

Eerst even sfeer proeven? Kom langs.

Oefen en trainingsmiddag: 
maandag 12.30-16.00 uur

Interne competitie middagploeg:
woensdag 12.30-17.00 uur

Interne competitie avondploeg: 
donderdag 19.30-23.00 uur

Biljartvereniging Geinburgia

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

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

AED's.... Wij zien ze steeds vaker 
hangen. Ook in Driemond hangen er al 
een aantal.

Maar hoe gebruik je een AED tijdens 
een reanimatie? En wat als de AED 
kapot is of er is geen AED in de buurt? 
Dat en nog veel meer leer je tijdens de 
cursus Reanimatie/AED. 

In 2022 zijn er weer diverse Eerste 
Hulp cursussen.

Voor meer informatie zie:
www.ehbo-mitella.nl

Eerste Hulp Vereniging Mitella
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Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is het Zandpad.

Hoe lang werk je al in Weesp? 

Elles Le Maître-de Clerk is de nieuwe 
gebiedsmakelaar van Driemond, de 
opvolger van Marianne van Doorn. 
Elles woont 40 jaar in Weesp en werkt 
al 20 jaar voor de gemeente Weesp. 
Ze kent Driemond dus al lang en heeft 
vooral goede herinneringen aan de 
leuke quizzen bij Geinburgia o.l.v. 
Peter Snoek. Haar twee zoons 
voetbalden bij SV Weesp en speel-
den regelmatig tegen Geinburgia.

Ze is geboren in 1963 en woonde 
haar hele jeugd in Amster-
dam-West: in Osdorp. Toen ze 
20 was verhuisde ze met haar 
toenmalige man naar Weesp. 
Omdat hij economisch gebonden 
was doordat hij in Weesp werkte, 
konden ze daar een huis krijgen. In 
Amsterdam was dat moeilijk. Ze werd 
meteen verliefd op Weesp.

Elles werkte toen bij het AMC als 
klinisch genealoog. Ze deed weten-
schappelijk onderzoek naar erfelijke 
aandoeningen. Dat was in de tijd dat 
DNA-onderzoek nog niet gangbaar 
was. Een boeiende baan. Toch was het 
na 20 jaar tijd voor iets anders, op alle 
mogelijke gebieden: ze scheidde, her-
trouwde en vond een nieuwe baan bij 
de gemeente Weesp. 

Allereerst kwam ze bij de Griffie te 
werken. Het duale stelsel was net inge-
voerd en dat leverde allerlei nieuwe 
taken op. Na acht jaar ging ze bij het 
team “samenleving en bewonersparti-
cipatie” werken. Ze organiseerde daar 
wijk-overleggen en bewonerspanels. 
Net zo’n soort baan als gebiedsmake-
laar eigenlijk, alleen heette het anders 

en was Weesp natuurlijk veel kleiner 
dan Amsterdam. Elles heeft er opeens 
heel veel collega’s bij gekregen. Ze 
vindt het leuk dat ze nu gebiedsma-
kelaar is van het bedrijventerrein en 
van Driemond: nieuw, fris en toch 
vertrouwd. Ze is in haar functie de spil 
tussen ambtenaren en bewoners. Ze 
wil mensen helpen hun weg te vinden 

in de doolhof van de ambtenarij. Ze 
wil verbindingen leggen: mensen, 
bedrijven en organisaties met elkaar in 
contact brengen. Ze volgt ook nog een 
opleiding bij de Amsterdam School: 
gebiedsgericht werken. Veel casuïstiek 
en simulaties (rollenspelen).

Voor wie ben jij belangrijk en wie 
is voor jou belangrijk? 

Natuurlijk is haar gezin het belangrijk-
ste: ze heeft twee volwassen zoons die 
al het huis uit zijn: Danny, de jongste, 
is politieagent in Lelystad en woont in 
Weesp. Zijn vrouw Myrthe werkt in de 
Psychiatrie en hun hond, een husky Kai, 
delen ze met Elles en haar man Michel. 
Ideaal: een hond die je drie dagen per 
week hebt en die dan weer weggaat. Kat 
Dexter is wel altijd aanwezig. 

Haar oudste zoon Nick, is souschef 
bij Pllek in Amsterdam-Noord op het 
NDSM-terrein. Zijn vrouw is Baia, een 
Georgische die geboren is in Oekraïne 
en opgegroeid in Georgië. Michel en 
Elles zouden al een keer Georgië bezoe-
ken, maar door de oorlog en het uitge-
stelde huwelijk van Nick en Baia is dit 
er nog niet van gekomen. 

Ook Michel heeft twee volwas-
sen kinderen: Mike en Cindy. 
Cindy woont samen met Merijn in 
Zaandijk. Elles was vorig jaar 40 
jaar ambtenaar en dan krijg je een 
bonus. In mei gaan ze met het hele 
gezin (9 mensen) van die bonus 
een weekje naar Kreta. De favoriete 
vakantieplek. Ze verheugt zich er 
erg op.

Michel Le Maître is een geboren 
Weesper. Hij is, net als zijn vader en 
de vader van Elles, marktkoopman. 
Vader le Maître stond met sjaaltjes en 
T-shirts op de Albert Cuypmarkt, Vader 
de Clerk met fruit op de ten Katemarkt 
en Michel staat met basic kleding op 
woensdag op de markt in Hilversum, op 
vrijdag op de markt in Amstelveen en 
als het bootjesseizoen er is staat hij ook 
in Weesp op de markt. Elles en Michel 
hebben ook een webwinkel met grote 
maten basickleding. Soms staat Elles 
ook wel eens een dagje op de kraam in 
Amstelveen, voor de afwisseling

Wat is je favoriete plek in 
Driemond?

Als je Driemond binnenkomt is het 
Zandpad met al die prachtige bloemen 
de favoriet van Elles.

Elles Le Maître-de Clerk

Elles Le Maître-de Clerk 
is de nieuwe gebieds-

makelaar van Driemond


