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Midden in de zomer is een speciale 
feestcommissie bij elkaar gekomen om 
te kijken of we weer eens een gezellig 
Sinterklaasfeest kunnen organiseren. 
Nadat Sinterklaas ze verteld had, dat hij 
zeker komt, heeft deze feestcommissie 
allerlei plannetjes gemaakt om er een 
groot feest van te maken. Het wordt een 
feest voor het hele dorp, met spelletjes, 
gezellig zingen voor Sinterklaas, een 
optocht en nog veel meer.

Maar…. zo'n feest vier je niet zomaar. 
Er zijn heel veel handjes voor nodig. 
Om iets op te bouwen, af te bouwen, te 
helpen met het uitdelen van limonade 
en nog heel veel meer. Wie kan één 
vrijdag of zaterdag (18 en 19 novem
ber) helpen iets gezelligs neer te zetten 
voor het dorp. Voor sommige hulpjes 
hebben we nog speciale feestkleding 
beschikbaar. 
Aanmelden kan bij de Dorpsraad.  
Tel.: 0294-414883
(ma-do, 10.00-14.00 u)
Mail: dorpsraad@driemond.info 

De werkgroep Sinterklaas zoekt 
ook nog enkele sponsoren.

Veeg je straatje 
schoon!

Op 17 september is het in de hele  
wereld “Clean Up Day”, Schoonmaak
dag dus. Amsterdam heeft dat wat naar 
voren geschoven en ruimt op 14 en 15 
september op. In Weesp gaan de amb
tenaren op 15 september hun collega’s 
van de Reiniging helpen. Je kunt dus 
spreken van een schoonmaakweek. 

Ga ook je eigen buurt schoonmaken op 
een van deze dagen. Beter nog: doe dat 
op 18 september samen met je buren op 
burendag. Je kunt materiaal (o.a.grij
pers) komen ophalen bij het kantoor 
van de Dorpsraad in de MatchZo. Als 
je eerst even belt of mailt weet je zeker 
dat er schoonmaakgereedschap voor je 
klaar ligt.

Tel.: 0294-414883
(ma-do, 10.00-14.00 u)
Mail: dorpsraad@driemond.info 

De samenvoeging met Amster-
dam is een feit geworden! Dus 
nu willen wij ook heel graag de 
bewoners uit Driemond betrek-
ken bij de PlusBus Weesp.

Er kunnen 7 personen per dag mee 
met de PlusBus. Wij zijn al ruim 4 jaar 
actief in Weesp en er zijn 30 vrijwilli
gers actief.
Het programmaboekje/inschrijf
formulieren komen te liggen bij de 
Dorpsraad in Driemond.
Bent u ingeschreven, dan krijgt u het 
boekje thuis bezorgd. Gaat u een aantal 
maanden niet meer mee, dan stoppen 
wij met het bezorgen hiervan. U kunt 
het programma ook inzien via internet:
versawelzijn.nl/bpb, rechter kolom 
programma Weesp.

Het kantoor van de Dorpsraad is gesloten  
van 23 september t/m 9 oktober 

Het postagentschap blijft wel open.!

!

Hij komt… hij komt…. 

We hebben elke maand een Beldag, die 
vindt u op de voorkant van het boekje. 
U kunt natuurlijk elke maandag en vrij
dagmorgen van 10 tot 12 uur bellen om 

een rit te bespreken. De eerste Beldag is 
het heel druk en kan het voorkomen dat 
u op de wachtlijst komt totdat er weer 
een volle bus ingepland kan worden. 
Dan bellen wij u of de nieuwe datum u 
schikt. U mag per maand 1 rit defini
tief inschrijven en 1x uw naam op de 
reservelijst plaatsen (voor maximaal  2 
personen).

Alle reglementen staan in het program
maboekje vermeld, wilt u meer weten 
bel gerust op maandag- en vrijdag-
morgen, 10-12 uur, 0294-410639.

We horen of zien u graag!
PlusBus team Weesp

Plusbus nu ook in Driemond
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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 22 oktober.

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
Windenergie: Rob Bening
Energietransitie: vacature

Stadsgebied Weesp – Driemond: Olaf Bánki

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

OVERIGE INFORMATIE
  

Politie, brandweer en ambulance: 
Spoed 112

Politie: Basisteam Gaasperdam 
 Remmerdenplein 102,

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

Maxima) Spoed: 112.

Gemeente Amsterdam
De gemeente is via één algemeen 

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

Bij noodgevallen en overlast kunt u 
24 uur per dag bellen 

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

dorpsraad@driemond.info

Driemond is sinds kort 
een Driemonder rijker.

432022 is onze lieve kleine 
jongen 

Charley Hendrik 
Havekotte 

geboren.

Chantal Vos (,Jimmy Have
kotte en Charley Havekotte)

Inloopspreekuur 
Buurtteam
Met ingang van oktober zal het 
Buurtteam Gaasperdam twee-
wekelijks een inloopspreekuur 
houden in het Dorpshuis  
(Stammerlandweg 10). 

Wij starten op donderdag 13 oktober en 
27 oktober van 10:00 tot 12:00 uur. 

Heeft u vragen over zorg, wonen, 
gezondheid, werk, geld, ontmoeten of 
veiligheid? Of kunt u (tijdelijk) extra 
steun gebruiken? Dan kunt u naar 
Buurtteam. 
Buurtteammedewerkers zijn er om u te 
helpen. Zo krijgt u snel de juiste onder
steuning dichtbij in uw eigen buurt. De 
hulp van het Buurtteam is gratis.

De werkwijze hangt af van uw vragen 
en uw persoonlijke situatie. We kijken 
wat u zelf kan doen en hoe uw directe 
omgeving kan helpen. Het Buurtteam 
kijkt samen met u wat er aan de hand 
is en wat er nodig is. Het Buurtteam 
bestaat uit professionele hulpverleners 
met verschillende expertises. 

Bij het Buurtteam werken professionele 
hulpverleners met veel ervaring in de 
wereld van zorg, welzijn, wonen, werk 
en onderwijs. De buurtteammedewer
ker denkt met u mee, zoekt samen met 
u naar een oplossing en biedt concrete 
hulp. Het gaat erom dat u zelf weer 
verder kunt.

In haar vertrouwde omgeving is 
overleden
 
Greet Groenestein - Verbrugge
 
echtgenote van oudbrugwachter  
Frits Groenestein.
 
Greet heeft altijd met veel plezier in 
Driemond gewoond. Velen zullen haar 
herinneren als gepassioneerd vrijwil
ligster. Zo zette zij jarenlang koffie 
in het dorpshuis en heeft zij mede de 
Breiclub 'n Steekje Los opgericht. 

Kinderen en kleinkinderen
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Nieuws uit het dorp Agenda
September

10 Vroeger en Nuwandeling 
Driemond wordt in gebruik 
genomen. 14:00 uur t.h.v. 
Jeu de Boulesbaan / Brug

13 Dorpsraadvergadering
20:00  22:00 uur 
Aanmelden bij Dorpsraad

15, 22, 
29

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

17 Wereld schoonmaakdag

19 1e beldag Buurtplusbus 
voor oktober.
Maandag en vrijdag 10  12
0294410639

23 
t/m 
30

Kantoor Dorpsraad geslo
ten. Het postagentschap is 
wel open

Oktober

01 
t/m 
09

Kantoor Dorpsraad geslo
ten. Het postagentschap is 
wel open

01 Uiterste aanleverdatum 
kopij dorpskrant oktober

06, 13, 
20, 27

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

07 Vriendschapscafe
10:00  12:00 uur
Dorpshuis

11 Dorpsraadvergadering
20:00  22:00 uur 
Aanmelden bij Dorpsraad

13, 27 Inloopspreekuur Buurt
team 10:0012:00
Dorpshuis

17 1e beldag Buurtplusbus 
voor november.
Maandag en vrijdag 10  12
0294410639

17, 18 Kantoor Dorpsraad geslo
ten. Het postagentschap is 
wel open

22 Verspreiding dorpskrant 
oktober

Uw evenement ook in de 
agenda?

Stuur de gegevens ruim van te 
voren naar de Dorpsraad! 

I n  M e m o r i a m 

Cor Draijer
Op 24 juni 2022 is Cor Draijer overle
den, op 94 jarige leeftijd, vijf maanden 
na zijn echtgenote Alice. Zij waren 
allebei erelid van de Historische Kring 
Driemond.

Cor was jarenlang een van de drij
vende krachten van de Historische 
Kring.  Hij was de man die de nadruk 
legde op het serieus omgaan met de 
historie van ons dorp. Cor hield ons 
bij de les, was serieus met geschie
denis bezig, met grote passie en 

daardoor wel eens teleurgesteld als 
er weinig passie gedeeld werd in de 
kerngroep. Hij riep ons op om  
onderzoek te doen, ook naar onze 
eigen familie en achtergrond.  
Al kun je tegenwoordig via internet 
van alles vinden toch was het vol
gens Cor goed om zelf onderzoek in 
de archieven te doen. En belangrijk: 
“Schrijf altijd achter op je foto’s  
een datum en wie en wat er op te  
zien is.”

Cor Draijer, een markante man, is er 
niet meer.

Leny Schuitemaker

I n  M e m o r i a m 

Elly Niesing
Petronella (Elly) Niesing  Kooij

21 juli 1947  21 juli 1922

Op 21 juli j.l. is Elly Niesing overleden. 
Elly was voor veel Driemonders een 
bekend gezicht als altijd zorgzame 
helpende hand bij Garage Niesing. 
Vrijwel iedereen die in een auto van 
Niesing rijdt of heeft gereden, heeft 
prettige herinneringen aan haar 

vriendelijkheid en snelle, pragmati
sche handelen. Elly was al geruime 
tijd ziek en haar overlijden laat bij de 
nabestaanden een grote leegte na. We 
wensen Henk, Ellen en Robert, part
ners en kleinkinderen veel sterkte met 
het verlies van echtgenote, (schoon)
moeder en oma.
Elly Niesing is in besloten kring 
gecremeerd bij het Nieuwe Ooster 
Crematorium aan de Kruislaan in 
Amsterdam.

Dorpsraad Driemond

I n  M e m o r i a m 
Greet Groenestein

Elders in deze krant staat het over
lijdensbericht van Greet Groenestein, 
onze brugvrouw.

Mijn gezin en ik noemden haar de 
brugvrouw. In die hoedanigheid 
leerden we haar kennen, toen ze nog 
samen met haar man regelmatig in 
het brugwachtershuisje zat. Af en toe 
maakten we een praatje met haar; 
over het dorp, over de geschiedenis, 
over het scheepvaartverkeer.

Dat veranderde toen haar man erg 
ziek werd. Mijn vrouw hielp haar 
regelmatig met de zorg voor haar 
man, zodat zij even een uurtje weg 
kon, of gewoon wanneer ze een extra 
hand nodig had. Daarna nodigden we 
haar regelmatig uit, voor een 

praatje of zelfs wel eens met Kerst.
Toen ik bij de Dorpsraad kwam 
werken, noemde ik haar onze gast
vrouw. Iedere dag ontving ze onze 
bezoekers. Ook weer voor een praatje, 
of een beetje aandacht. In al die tijd 
dat ik haar kende, bleef dat een vast 
gegeven. Ze had een brede belangstel
ling voor het dorp. Haar vele activi
teiten leidde haar naar de historische 
kring, naar het mede helpen opzetten 
van de breiclub, maar ook ging ze wel 
naar onze scholen toe om de kinderen 
te leren breien. 

Nadat haar man was overleden, zag je 
haar nog vaak bij de sluis. Een praatje 
makend met schippers en voorbijgan
gers. De laatste tijd ging dat helaaas 
niet meer, daar was ze te ziek voor.

We zullen haar missen.

Tom Hemminga
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Bofkont
Het was een lange zomer, en misschien is het nog steeds wel droog en warm als u dit 
leest. Ik hoop dat u het fijn heeft gehad, uit of thuis. Sommige mensen gaan het liefst 
drie keer per jaar op vakantie, andere hoeven helemaal niet weg en zitten tevreden 
in Driemond.

Ik hoor tot de eerste groep: een van mijn voorouders is vast zwerver geweest want 
ik doe niets liever dan er op uitgaan met onze oude bus en van hot naar her trekken. 
Samen met T natuurlijk want die zit achter het stuur. Zo trokken we in juli door 
Frankrijk waarbij we bij voorkeur op zo’n klein gemeentecampinkje overnachtten, 
een municipal. Voor soms maar 8 euro had je een mooie plek, vaak met uitzicht en 
een boom voor de schaduw, mocht je naar de wc en ook nog warm douchen. En op 
zo’n camping is er steevast een dame die zowel de wc schoonmaakt, als je inschrijft 
en het geld int. Vaak is er sprake van een streng, eigenzinnig tiep: dwarsgebakken. 
Zo’n dwars iemand waarvan de gemeente zegt: ga jij maar de camping runnen. Het 
mes snijdt dan aan twee kanten: alles op de camping loopt op rolletjes en het lastige 
mens heeft het zo druk dat je als gemeente daar geen last meer van hebt. Doet me 
denken aan de verhalen over mijn schoonfamilie: mijn schoonvader was dominee en 
de meisjes/vrouwen waar de gemeente geen raad mee wist kregen een dienstje bij de 
dominee. Met vier kinderen was daar altijd wel wat te doen.

We hebben heel veel Franse dorpjes gezien en als je weer thuis bent realiseer je je dat 
Driemond met zijn 1600 inwoners ook zo’n klein dorpje is, al horen we bij Weesp, zijn 
we onderdeel van Amsterdam en al ontbreken er een aantal dingen die ze in Frank-
rijk altijd hebben: een kerk en een bakker/Vival. De Vival is wat bij ons Bleijenberg 
was: een winkeltje dat alles verkoopt en waar je ook voor bijvoorbeeld postzegels 
terecht kunt. En voor het plaatselijke nieuws natuurlijk. Dat missen we sinds een 
paar jaar. Ons dorp is toch een echt dorp, compleet met burenhulp, sociale controle, 
roddel en achterklap, vriendschappen vanaf de kleuterschool, nieuwkomers en Gein-
bruggers, maar ook met veel solidariteit. 

Zo heeft u vast wel al die ambulances zien staan die naar Oekraïne gingen en die 
ervoor zorgden dat Driemond opeens landelijk in het nieuws was. Ook was er voor 
de Oekraïense familie (oma, moeder, kleinzoon) die hier door een echtpaar in huis 
opgevangen werd onmiddellijk een fiets, en wat later mochten ze zelfs een paar 
maanden in een huis bivakkeren terwijl de bewoonster op haar volkstuin woon-
de. Inmiddels zijn ze verhuisd naar Weesp naar het VanHoutencomplex, maar ze 
tuinieren nog op de moestuin waar ze een stuk tuin in bruikleen hebben gekregen, ter 
afleiding. En de bemoeienis van uit Driemond is niet opgehouden: begin augustus 
heeft een Driemondse dame een bus gehuurd en een grote groep Oekraïense vrouwen 
uit Weesp meegenomen naar Muiden om daar te Midgetgolfen. Want je zult maar je 
huis en haard èn je man hebben moeten achterlaten vanwege de oorlog. Dan heb je 
wel afleiding nodig. 

Wat boffen we toch dat wij hier mogen wonen in een eigenlijk “niks aan de hand 
land”. Want alles wordt wel hartstikke duur en met de toeslagenaffaire, de stik-
stofcrisis en het gas uit Groningen is duidelijk dat er van alles mis is en gaat, maar 
gelukkig vliegen ons hier geen bommen om de oren.

Dus geniet van de nazomer en de herfst en erger je er niet aan dat er alweer peper-
noten bij de supermarkt te koop zijn, want dit jaar komt Sinterklaas op 19 november 
in Driemond aan en dat is iets om je op te verheugen. Niet dan? Nou dan.

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 . 

Geluiden, geuren, foto’s, een in een 
vertrouwde tongval gesproken woord 
en nog meer, kunnen je terugvoeren 
naar je jeugd, naar vroeger. Als ik het 
gesnerp van een cirkelzaag hoor, zie 
ik de timmermanswerkplaats dicht bij 
mijn ouderlijk huis voor me en ruik ik 
het droge, naar hout geurend zaagsel. 
Voor velen zijn hun kinderjaren een 
‘geborgen’ tijd geweest. Er werd voor je 

gezorgd en je voelde je meestal veilig. 
Zo’n ervaring, die het verleden weer 
oproept, kan heel prettig zijn.

Men is nu bezig de geuren: de ‘neus’ 
van Amsterdam vast te leggen en deze 
te bewaren in het Amsterdam Museum. 
Bijvoorbeeld de weeïge lucht van weed 
en zoete dingen als Nutella, die je in de 
hele binnenstad ruikt, maar ook de geur 
van de havens, van diesel en benzine. 
En al die luchtjes die een Chinese toko 
kenmerkt.

Driemond zal in dit kader niet snel 
aan de beurt zijn. We kunnen echter 
wel bedenken wat ons kenmerkt: Het 
diepdreunen van de schepen op het 
kanaal, het klingelen van de brug, 
paardenhoeven op de straat, daverende 
tractoren en roepende wielrenners, 
joelende kinderen op het schoolplein 
en nog meer. Dit zijn allemaal vluchtige 
dingen, die misschien later nog in ons 

geheugen opduiken, waardoor dan 
het dorp van vandaag weer voor ons 
opdoemt.

Wat we wel kunnen, is verdwenen 
gebouwen en situaties weer 
oproepen door oude foto’s en ander 
beeldmateriaal te bewaren. De 
Historische Kring Driemond heeft al 
heel wat van het verleden van ons dorp 
vastgelegd door middel van fotoboeken 
en de groene themaboekjes. Daarbij 
komt nu de

VROEGER EN NU-WANDELING

In de Dorpskrant van juni 2022 is al 
uitgelegd wat die inhoudt. Toch nog 
even een samenvatting:
De wandeling bestaat uit een startbord  
met routekaart en 19 lokatieborden   
waarop de vroegere situatie staat 
afgebeeld. Op deze borden staat ook 
een QRcode die je kunt openen om nog 

meer informatie van die plek te krijgen.
Het startbord wordt geplaatst nabij de 
snackbar. Op 10 september om 14.00 
uur wordt de wandeling feestelijk 
geopend op het terrein bij de brug en 
de jeu de boulesbaan. Maar natuurlijk 
kan je de wandeling te allen tijde gaan 
lopen of zomaar een paar van de borden 
bekijken.

Tjark Keijzer    

Voor meer historische stukjes kijk op 
historischekringdriemond.nl

VROEGER EN NU 
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N i e u w s  v a n  d e  B r a n d w e e r

Tirza de Vries, 18 jaar en is 
verpleegkundige in opleiding. 
Samen met Yaїr is zij sinds 
maart vrijwilliger in opleiding. 
‘Ik was twee toen ik naar Drie
mond ging verhuizen’. Eigenlijk 
woon ik dus mijn hele leven 
al hier en ken ik eigenlijk niet 
anders. De reden dat ik vrijwil
liger ben geworden is dat mijn 
vader Brian en mijn zus Kelsey 
ook al bij de brandweer in Drie
mond zitten.

Sowieso het deel dat je mensen 
kan helpen spreekt mij ontzet
tend aan. Dat heb ik ook met 
mijn opleiding verpleegkunde. 
Het samenwerken en de gezel
ligheid met de ploeg / kazerne 
maakt het verhaal voor mij 
compleet. Dat heb je ook wel 
nodig als je samen aan het werk 
bent. Een goede combinatie 
tussen iets serieus en het dollen 
met elkaar.

Vrijwilliger zijn is niet alleen 
een hele toffe ‘bijbaan’. Het is 
ook vooral gezellig en je doet 
er andere mensen plezier mee 
door ze te helpen in nood. 

Het is echt wel een hele grote 
verantwoordelijkheid die je 
op je neemt, maar je helpt 
de mensen wel. En twijfel je 
of het wel iets voor je is, dan 
kan je altijd vrijblijvend een 
oefenavond bijwonen.’

Wil jij ook brandweer-
professional bij kazerne 
Driemond worden? 

Neem contact op met Alex 
van Schaik via 

06-10936335 
of bezoek onze website via 
www.brandweer.nl/
amsterdamamstelland

Vooral dat je mensen kunt helpen 
spreekt mij erg aan
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N i e u w s  u i t  h e t  d o r p
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Nieuws uit het dorp
Informatieavond over het 
isoleren en kierdichting van 
uw woning. 
Langzaam komen het najaar en de 
winter dichterbij, en daarmee koudere 
dagen en nachten. Met het verbeteren 
van de isolatie wordt gasverbruik en 
daarmee de uitstoot van broeikasgas
sen verminderd en is halvering van uw 
gasrekening voor het verwarmen van 
het huis al snel mogelijk. Zo zijn wonin
gen gebouwd voor 1987 oorspronkelijk 
niet tot slecht geïsoleerd, maar ook 
nieuwere woningen kunnen veelal 
energiezuiniger gemaakt worden. En 

niet onbelangrijk: het isoleren van uw 
woning wordt gesubsidieerd door de 
overheid. 

Op woensdagavond 28 september ver
tellen wij u graag alles over isoleren, 
kierdichting, de kosten, besparing en 
subsidies. De informatieavond vindt 
plaats in de Matchzo. U bent welkom 
vanaf 19:15 en we starten om 19:30. 
De koffie en thee staan voor u klaar. U 
kunt u aanmelden via dorpsraad@drie
mond.info. 

Namens de werkgroep Energietransitie, 
Ard Jonker en Roeland Vos. 

IJsclub Gein en omstreken
Half oktober begint het schaatsseizoen 
weer op de Jaap Eden Baan. Lijkt het 
jou leuk om wekelijks met een gezellige 
groep te schaatsen en steeds beter te 
worden? Meld je dan aan bij IJsclub 
Gein en Omstreken, schaatsen voor 
jong en oud! Voor meer informatie 
stuur een bericht naar  
secretaris@geinenomsteken.nl  

ps. We zijn ook nog op zoek naar trai
ners en begeleiding voor de jeugd op 
vrijdagmiddag. Ken jij iemand of ben 
jij iemand die dat helemaal geweldig 
vindt? Laat het ons horen!

Algemene ledenvergadering 
ijsclub Gein en Omstreken

Via deze weg willen we jullie graag uit
nodigen voor de algemene ledenverga
dering op donderdag 13 oktober 2022. 
In deze vergadering worden o.a. de 
nieuwe statuten bespreken.
Wilt u hier graag bij zijn en de agenda 
ontvangen? Stuur een mail naar  
secretaris@geinenomstreken.nl.

Namens IJsclub Gein en Omstreken 
Mary Metz

Geluid N236
Zoals we met z'n allen hebben kunnen 
lezen in een van de voorgaande dorps
kranten, is dat er een goede samen
werking is tussen de hulpdiensten, 
brandweer, van o.a. Driemond en 
Weesp. Ook met de overige hulpdien
sten, politie, ambulance e.d. schijnt het 
goed te verlopen sinds de fusie tussen 
Weesp en Amsterdam.

Laat ik voorop stellen dat ik dit allemaal 
erg positief vind! De enige keerzijde van 
deze medaille is dat er dagelijks, meer
dere keren, auto's met waarschuwings
lichten maar vooral met harde sirenes 
voorbij rijden over de N236 van b.v. 
Weesp naar Amsterdam, terwijl Drie
mond wordt gepasseerd. Voor menig 
bewoner in Driemond is dit totaal onin
teressant maar voor de mensen die in 

het oude gedeelte wonen begint dit zo 
langzamerhand vervelend te worden.
Voorheen had je 1 keer in de week dit 
geluid maar nu heb je dat 23 keer per 
dag en vaak ook nog eens s'nachts.
Navraag bij de Provincie NoordHol
land levert ons op dat een eventuele 
aanpassing, door b.v. geluidswallen 
e.d., niet op de kalender staan.
Ook schijnen er tot nu toe nog geen tot 
weinig klachten te zijn binnen gekomen 
bij de Provincie over dit euvel.
Mijn vraag aan u is, heeft u ook (over)
last van deze geluiden laat dit dan blij
ken aan onderstaand mailadres van 
Provincie NoordHolland.  
Misschien dat ons rustige dorpje 
gewoon weer rustig kan worden.

Email Provincie NoordHolland: 
servicepunt@noord-holland.nl

Stefan Beun
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Nieuws van de senioren
Als u dit leest; Op Woensdag 7 sep
tember zijn wij weer begonnen met 
de soos, daarover meer in de vol
gende krant. Maar wij hopen dat u 
allen gezond en wel van ons nieuwe 
seizoen kunt genieten. in elk geval 
zijn we begonnen elkaar te begroe
ten met een drankje en hapje, ons 
weer aangeboden door onze dorps 
snackbar Rezk en de Vries, hartelijk 
bedankt ze hebben gesmuld. En 
hebben we de twee maanden door
genomen over de vakantie en van 
het wel en wee van ons dorp …over 
het overwoekerende onkruid en 
de bestrating. Het verloederen van 
ons dorp, mensen die niet groeten 
en met hun neus omhooglopen, het 
verkeer bij de scholen, maar volgens 
mij komt het best in orde met ons 
dorp. 

Fijn dat we kennis gemaakt hebben 
met Elles de Clerk, onze gebiedsma
kelaar, is wel iemand die doet wat 
zij kan, welkom Elles, net begonnen 
maar geweldige aanwinst voor ons! 
Verder wil Ik Tom van de Dorps
raad bedanken voor de hulp met het 
invullen van voor ons belangrijke 
papieren, het inscannen en geduld, 
wij hopen dat u als u lid bent van de 
RABObank u wilt stemmen op onze 
seniorensoos, wij kunnen er leuke 
dingen mee doen met onze senioren.

We zijn er wel vroeg mee we zijn 
druk voor de kerst, maar hebben geen 
keus en er moet veel gereserveerd 
worden voor December. Het loopt 
storm voor deze dagen, wij hopen weer 
op veel senioren die mee willen, ook 
senioren uit Weesp zijn welkom. Maar 
vol = vol.

De bustocht VOOR KERST staat vast 
op woensdag 14 december. Dit is het 
programma: 

We vertrekken om 13.30 uur, gaan naar 
(u al bekend) de Orchideeën Hoeve 
voor het pracht en praal wat geheel 
staat in Kerstsfeer. Een lichtjes/kaars
jestoer door de hoeve, werkelijk schitte
rend. Voordat we dat gaan bezichtigen 
gaan we eerst naar Restaurant de 
Goede Aanloop in Tollenbeek. 

Lekker eerst borrelen en daarna rond 
16.30 uur genieten van een heerlijk 4 
gangen Kerstdiner. Een beetje vroeger 
dan gewend maar als we eerst naar de 

Orchideeën Hoeve gaan missen we 
de kaarsjes toer en daar gaan we 
tenslotte voor. Dus hebben we het 
omgedraaid. We hebben ook wat 
nieuwe aanmeldingen om mee te 
gaan met onze bus. Ik zou zeggen 
welkom en nog vele gezellige toch
ten met ons. Degene die altijd mee
gaan en op de lijst staan moeten 
wel doorgeven dat u meegaat. 
Want u kunt die dag wel wat anders 
hebben en kunnen we die plaats 
opvullen. We moeten betalen voor 
het aantal opgegeven mensen. 

De kosten weten wij nog niet, we 
hebben subsidie gevraagd en  het 
gaat erom  hoeveel stemmen de  
RABOBANK krijgt voor onze soos. 
En wat het ons dan oplevert, dus 
als u lid bent van de RABOBANK, 
stem op ons! via de verenigingen 
stemronde. 

U kunt elk geval wat wegleggen 
voor deze dag uit met Kerst. Als u 
het niet kunt missen in deze tijd 
vooral met een schamele AOW  
kom gerust naar ons toe en zoeken 
we samen voor een oplossing, 
schaam u niet aub onze lippen blij
ven gesloten. Dat geldt ook voor 
als u nooit bent meegegaan als dat 
de reden is. Wilt u met een senior 
meegaan voor ondersteuning en er 
is plaats, dan mag u ook mee. 

Het lijkt erg vroeg om nu al voor 
December u op te geven maar er is 
een run op alles wat met bus te maken 
heeft. U kunt zich opgeven bij Hedwig 
telnr. 417077 of Annie 0616788755. 
Meer nieuws volgt in oktober/novem
ber wat de kosten zijn.
Geniet nog even van het mooie weer.

Namens seniorensoos
Annie van Alphen 
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Driemond in vogelvlucht

De zwartkop kun je herkennen aan zijn 
bruingrijze lijf met zwarte pet. Bovenal 
kun je hem herkennen aan het enorme 
getetter dat hij tentoonspreidt in het 
voorjaar. Wat een ongelofelijke herrie! 
De eerste keer dat ik van het bestaan 
van de zwartkop wist was op het volk
stuinencomplex. Ik had mijn tuin nog 
niet zo lang toen mijn kantoorgenoot 
langskwam. Ze is een fervent vogelaar 
en tijdens een ommetje die we maakten 
langs wilde tuinen, langs tuinen met 
afrikaantjes strak in het gelid en langs 
tuinen daartussenin, riep ze opeens: 
"Hoor je hem? De zwartkop?" En of ik 
hem hoorde! Ze zei: "Hij klinkt altijd 
als een merel die flink wat speed heeft 
gebruikt." 

Dit deed me meteen denken aan een 
experiment uit de jaren veertig met 
spinnen die verschillende soorten drugs 
kregen toegediend, van koffie tot LSD. 
Ik hou er niet van dat met dieren geëx
perimenteerd wordt, maar de foto's 
van de webben die 
waren gewoven 
spraken boekde
len. Bij gebruik 
van koffie was het 
nogal een chao
tisch geheel, ter
wijl er bij de slaappillen nauwelijks een 
web ontstond. Het web dat er het meest 
normaal uitzag was bij het gebruik van 
marihuana. Dat web zag er alleen wat 
relaxter uit.

De zwartkop heeft nog nooit een joint 
opgestoken. Als ik met iemand aan de 
telefoon zit en de zwartkop laat op dat 
moment van zich horen, dan hoor ik 
steevast aan de andere kant van de lijn: 
"Jeetje! Wat is dát?" En dat terwijl de 
zwartkop echt geen grote vogel is, een 
beetje zoals de heggenmus. Hij is niet 
makkelijk te vinden als hij in een boom 
zit, want hij zit graag ergens halver
wege, achter wat takken verscholen. Als 
je hem niet hoort zingen maar alleen 
zou zien, dan zou je hem kunnen ver
warren met de glanskop, die ook een 
zwarte kap heeft, die weer te verwarren 
is met de matkop, die ook een zwarte 
kap heeft. Zijn vrouw is met niemand te 
verwarren, want ze heeft als zwartkop 
geen zwarte maar een roestbruine pet 

op. Het staat haar mooi.
's Winters zie je ze bijna nooit in Neder
land, want dan wonen ze liever in het 
warmere ZuidEuropa of in de Balkan. 
In Driemond had ik ze sowieso nog 
niet gehoord of gezien, totdat er opeens 
eentje mijn tuin kwam binnenvliegen, 

uitgebreid ging zitten 
badderen in de vijver 
en weer met net zo'n 
vaart wegvloog als 
dat hij was komen 
aanzetten. En ja 
hoor, de volgende 

dag was hij er weer met hetzelfde ritu
eel. Het was duidelijk dat hij dit al een 
tijdje deed. Een vogel die nieuw is in de 
tuin, is altijd voorzichtig zoekende. Is 
het veilig? Valt er iets te halen? Maar bij 
deze zwartkop was geen greintje twijfel 
te bespeuren. 

De zwartkop is meestal te vinden in 
dicht struikgewas of bosland, waar hij 
als nest een holletje van gras en takjes 
maakt. Helaas wordt juist het struikge
was – een belangrijk leef en nestelzone 
voor veel dieren – overal in Driemond 
door de gemeente Amsterdam verwij
derd, dus we zullen naar het Diemerbos 
moeten gaan om hem nog te kunnen 
horen. 

In de herfst doet de zwartkop zich 
tegoed aan fruit zoals vijgen en bessen, 
waarbij de vlier zijn absolute favoriet 
is. Daarbij ondervindt hij geduchte 
concurrentie van de houtduif die zowat 

het hele jaar woont in de vlier. Ze jagen 
elkaar niet weg, maar het lijkt of ze 
iedere dag een wedstrijdje aan het doen 
zijn: wie kan de meeste bessen wegstou
wen tussen zonsopgang en zonsonder
gang? Ik hou ook van de vlierbes, maar 
pluk ze nooit. Dan denk ik aan de zwart
kop en besluit ze voor hem en haar te 
laten hangen. Ondertussen koop ik in 
de natuurwinkel een fles appelvlier
bessensap die ik in de tuin genietend 
wegdrink. De psyche van de natuurlief
hebber is nu eenmaal ondoorgronde
lijk. Ook zonder het gebruik van drugs.

Carla Custers

De zwartkop

De zwartkop heeft 
nog nooit een joint 

opgestoken. 
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Nieuws uit het dorp

Gezellig samen biljarten. Dat kan 
bij Biljartvereniging Geinburgia in 
MatchZO.
De biljartlakens zijn vernieuwd, dus de 
ballen rollen weer fantastisch.
Ons donderdagavond team heeft de 
hele zomer doorgespeeld.
Ons woensdagmiddag team start 7 
september.

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

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

Zomerfeest op de 
Jan Woudsmaschool
Vrijdag 1 juli vierden we als vanouds 
weer het zomerfeest op de Jan Woud
smaschool. Het thema dit jaar was 
sport. Voor de kinderen was er een 
vossenjacht georganiseerd waarbij de 
leerkrachten verkleed in hun sportiefste 
outfit verstopt waren in het dorp. Na de 
vossenjacht zou er een poffertjeskraam 
staan maar helaas door een miscom
municatie bleven de poffers dit jaar uit. 

Gelukkig konden we snel schakelen en 
mede dankzij de hulp van onze ouder
raad en de cafetaria kregen alle kinde
ren patatjes en snacks. Aan het einde 
voor iedereen een ijsje, wat en geslaagd 
feest! 

Op naar de laatste weken van het 
schooljaar. Het team van de 

Jan Woudsmaschool wenst iedereen 
alvast een fijne zomervakantie!
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Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is de inkijk in het dorp 

vanaf de Provinciale weg of het Zandpad.

Sinds wanneer werk je in 
Driemond? 

Rumeysa is officieel sinds april 2022 
wijkagent voor Driemond. Maar sinds 
november 2021 was ze al in ons dorp 
aan het werk samen met haar col
lega Hans Ackermans (zie achterklep 
sept.21) die eind volgend jaar met 
pensioen gaat. Ze vullen elkaar 
uitstekend aan.

Het gebied beslaat niet alleen 
Driemond: ze zijn ook wijkagent 
in Nellestein, en de wijk Gein 
1 en 3. Vandaar ook dat ze met 
zijn tweeën zijn. Ze maken deel 
uit van het basisteam Zuid
oostGaasperdam.  Elke middag 
is er een wijkagent aanwezig. 
Hun bureau zit op het Remmer
denplein, vlak bij Reigersbos. Zij 
werken wijkgericht en nemen 
collega’s mee bij verschillende 
evenementen in Driemond zoals 
de aankomst van Sinterklaas.

Rumeysa is geboren in Soest, in 1995, 
en opgegroeid in Baarn. Vandaar ook 
dat ze het zo leuk vindt in Driemond: 
Baarn is ook heel dorps. Ze heeft o.a. 
10 jaar gevoetbald in Baarn. Haar 
droombaan was bij de politie en dan 
met name wijkagent worden. Dat komt 
doordat ze voor haar opleiding sociaal 
maatschappelijke dienstverlening stage 
liep bij balie van een politiebureau, ver
antwoordelijk voor intake en aangifte. 
Daar merkte ze hoe belangrijk de func
tie van wijkagent is: héél veel mensen 
wilden “hun eigen wijkagent” spreken. 

Daaruit blijkt wel dat voor een wijk
agent elke burger belangrijk is.

Ook liep ze stage bij de afdeling leer
plicht in Amsterdam met het werkge
bied OostZuidoost en daar merkte ze 
hoe interessant het gebied Zuidoost 
was. Ze solliciteerde een paar keer 
voor ze aan de politieopleiding mocht 

beginnen. Op de opleiding ontmoette 
ze haar echtgenoot en een jaar geleden 
trouwden ze. 

In april is Rumeysa beëdigd en nu is ze 
wijkagent. Heel bijzonder omdat wijk
agenten altijd oudere agenten waren 
met tientallen jaren ervaring. Ook gaan 
agenten meestal op een ander bureau 
aan het werk dan waar ze stage gelopen 
hebben. Ze is blij dat ze toch gewoon 
gesolliciteerd heeft en in Zuidoost/
Driemond werkt.

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

Natuurlijk is haar echtgenoot het 
belangrijkste voor Rumeysa, maar ook 
haar ouders die nog in Baarn wonen 
en haar zus. Ze komt uit een warm en 
hecht gezin en ze zijn heel trots dat 
ze nu wijkagent is.  Wel twee tot drie 

keer per week gaat ze naar haar 
ouders, en twee keer per jaar gaat 
ze met hen op vakantie. Familie 
is echt heel belangrijk, vlak voor 
dit gesprek was ze nog een weekje 
in Turkije waar haar familie bij 
elkaar kwam. Ook haar vrienden 
zijn voor haar belangrijk.

Ook haar collega Hans Acker
mans en haar collega’s van het 
politiebureau betekenen voor 
haar veel. Hiermee werkt zij ten 
slotte samen. Ook bewoners van 
Driemond, Nellestein en Gein 
1&3, en zij hoopt dat ze voor hen 
ook verschil kan maken.  Ze is 
ervoor jong en oud.

Natuur speelt ook een belangrijke rol 
voor haar. Elke avond na het eten gaat 
ze een uurtje wandelen in het groen. 
Daarom vindt ze de volkstuinen zo leuk.

Wat is je favoriete plek in 
Driemond?

Als je vanaf de Provinciale weg of het 
Zandpad het dorp in kijkt zie je een heel 
authentiek plaatje van huizen, water en 
groen, prachtig.

Rumeysa Ozturk


