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Op 10 september jl werd de Vroeger en 
Nu-wandeling Driemond in gebruik 
genomen door een toespraakje van 
Leny Schuitemaker en onthulling van 
het overzichtsbord door Tom Wit-
kamp. De wandeling was bedacht en 
uitgevoerd door Joke Werver, Tjark 
Keijzer en René de Groot.

Het was de Zwanenzang van de Histo-
rische Kring Driemond die een extra 

tintje kreeg doordat Leny door locobur-
gemeester Groot-Wassink geridderd 
werd.
Er was een ijswagen van Nelis, ouder-
wetse snoeperijen en drie dames 
kwamen in historische kledij.

De wandeling kan door iedereen die 
dat wil gelopen worden: folders o.a. bij 
de MatchZo en de snackbar van Rezk 
en de Vries.

Vroeger en Nu-wandeling 
een groot succes!

Sinterklaas komt 
naar Driemond
Sinterklaas hoopt dit jaar zo veel 
mogelijk mensen uit Driemond te 
ontmoeten. Met de Sinterklaas-
commissie is daarom veelvuldig 
contact geweest om er echt een 
mooi feest van te maken. 

Sinterklaas zal dit jaar net als andere 
jaren onthaald worden op de Lange 
Stammerdijk bij de brug. Natuurlijk 
houden we een kleine optocht door het 
dorp. We hopen dat zo veel mogelijk 
mensen zich daar bij aansluiten. 

Voor de kinderen zijn er daarna 
een aantal spelletjes georganiseerd. 
Natuurlijk is er tijd om met de Sint te 
praten en misschien is er ook iets lek-
kers te snoepen?
Ondertussen zijn wij ook de volwas-
senen niet vergeten. Voor hen is een 
gezellig samenzijn georganiseerd in 
de MatchZo. Als de kinderen spelle-
tjes spelen met de Pieten, kunnen de 
volwassenen pepernoten snoepen met 
Sinterklaas. Natuurlijk wordt ook daar 
gezongen en er is een korte quiz, waar 
een prijsje mee te winnen is.

Bij deze krant zit een tekenplaat. De 
kinderen kunnen hier een vlag van  

Lees verder op pagina 2 >



2

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 19 november.

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; Rob Bening
Klaas Rozendaal; Tom Witkamp; 

Wim Glansbeek; Leny Schuitenmaker.

Coördinatoren Werkgroepen Driemond
Groot onderhoud Driemond:  

Stefan Zuidervaart en Klaas Rozendaal
Verkeer en bereikbaarheid Driemond:  

Wim Glansbeek
Groenvoorziening: vacature
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,

Wijkagenten: Hans Ackermans & 
Rumeysa Özturk 

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

Uw mening telt

> Vervolg van pagina 1  
 
maken. Lever deze uiterlijk 3 november 
in bij de Dorpsraad. We hangen de vlag-
gen op zodat Sinterklaas ze goed kan 
zien. De mooiste krijgen een prijs.

Reserveer 19 november vast voor 
ons Sinterklaasfeest en kom 
met kinderen, kleinkinderen of 
gewoon lekker met jezelf voor een 
gezellig Sinterklaasfeest! 

Hou ook de volgende dorpskrant in de 
gaten voor de officiële uitnodiging en 
het complete programma.

Sinterklaas komt naar Driemond

In Driemond hebben veel bewoners 
gelukkig vaak uitgesproken meningen 
over zaken die ons allen aangaan. 
Soms nemen zij daarover contact op 
met de Dorpsraad of sturen een inge-
zonden brief naar de Dorpskrant. 

Suggesties, ideeën, klachten of grie-
ven worden altijd serieus genomen en 
–  binnen de grenzen van wat haalbaar 
is – zo goed mogelijk  in behandeling 
genomen.

Toch lijkt bij sommige dorpsbewo-
ners het beeld ontstaan dat de Dorps-
krant in bepaalde gevallen kritische 
kopij of ingezonden brieven zou weige-
ren omdat die niet in haar straatje van 
pas zou komen. Dit is absoluut nooit 
het geval. Wel is er soms de toets der 
zorgvuldigheid die maakt dat inge-
zonden stukken niet geschikt worden 
geacht voor plaatsing. Zo heeft de 
Dorpskrant b.v. de stelregel dat uitin-
gen vanuit politieke partijen niet als 
neutrale kopij kunnen worden gepu-
bliceerd (zonder daarin verder stelling 
te nemen of een oordeel te vellen). 
Ook feitelijke onjuistheden hebben 
soms tot interne discussie over wel of 
niet of in welke hoedanigheid plaat-

sen geleid. En soms is simpelweg de 
ruimte te beperkt; de twaalf pagina's 
die de krant telt, biedt lang niet altijd 
de ruimte die we ons zouden wensen. 
Maar van censuur of  onwil om een 
onwelgevallige mening te faciliteren is 
nooit enige sprake geweest. 

Wel is het zo dat de Dorpskrant tot nu 
toe maar weinig ingezonden brieven 
ontvangt. Wij willen hierin graag, 
mede door dit stukje, alsnog veran-
dering brengen. Want uw mening 
telt niet alleen, we horen én delen die 
graag met alle Driemonders. 

Is er iets dat u aan het hart gaat, 
heeft u een ergernis of juist iets waar 
u enthousiast over bent? Schrijft u 
gewoon graag stukjes of heeft u iets 
waar u veel vanaf weet en wat u graag 
met anderen zou willen delen? We 
horen het graag van u. 

Want de Dorpskrant, voor een groot 
deel mogelijk gemaakt door giften uit 
het dorp,  is er voor u en, naar we blij-
ven hopen, zo veel mogelijk dóór u. 

Ubald Seveke 
Eindredacteur Dorpskrant
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Nieuws uit het dorp Agenda
Oktober

20, 27 Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

26 Informatieavond woning- 
isolatie. 19:15 uur
MatchZo

27  Inloopspreekuur Buurt-
team 10:00-12:00
Dorpshuis

November

01 Uiterste aanleverdatum 
kopij dorpskrant november

03, 10, 
17, 24

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

03, 16 Kantoor Dorpsraad geslo-
ten. Het postagentschap is 
wel open

04 Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis

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

10, 24 Inloopspreekuur Buurt-
team 10:00-12:00
Dorpshuis

12 Piet Roest Hartenjagen-
toernooi  19:15 uur
MatchZo

19 Verspreiding dorpskrant 
november

19 Intocht Sinterklaas
11:00 uur
Brug/L. Stammerdijk

21 1e beldag Buurtplusbus 
voor november.
Maandag en vrijdag 10 - 12
0294-410639

Uw evenement ook in de 
agenda?

Stuur de gegevens ruim van te 
voren naar de Dorpsraad! 

Daar sta je dan, je houdt als 
voorzitter een afscheidsspeech 
bij de brug/sluis en presen-
teert het afscheidscadeau van 
de Historische Kring Drie-
mond: De historische wande-
ling langs 19 plaatsen in ons 
dorp. Je vraagt daarna Tom 
Witkamp om het overzichts-
bord te onthullen. Die doet 
dat met plezier, maar vraagt 
je vervolgens nog even te blij-
ven staan, want iemand wil je 
nog wat zeggen…. Die iemand 
was locoburgemeester Rutger 
Groot Wassink, met ambtske-
ten om. Dat overkwam Leny 
Schuitemaker op 10 septem-
ber jl.

In een toespraak memoreerde 
Groot Wassink de jarenlange 
maatschappelijke inzet van 
Leny, in het bijzonder als lid 
van de Emancipatie Advies-
raad voor de emancipatie van 
vrouwen, maar ook voor een 
rechtvaardige maatschappij, 
voor gelijke salarissen voor 
vrouwen en de persoonlijke ontwikke-
ling van vrouwen. Ook was zij voorzitter 
van de Artrose en Reumastichting.

Daarnaast was zij jarenlang secretaris 
en voorzitter van de Vereniging van 
Voetveren, is zij nog steeds een betrok-
ken lid van de Dorpsraad Driemond, 
is zij de laatste voorzitter van de His-
torische Kring Driemond, schreef (en 
schrijft) zij jarenlang elke maand een 

column in de Dorpskrant van Drie-
mond onder de naam Leentjebuur en 
interviewt zij maandelijks Driemonders 
voor de ‘achterklep’ van de Dorpskrant.

Voor al deze verdiensten werd Leny 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Nogmaals gefelici-
teerd Leny, Driemond kan trots zijn 
op zo’n inwoonster!

Tom Witkamp.

Leny Schuitemaker, 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Overlijdensbericht
Helaas moeten wij kennis geven dat op 15 augustus jl. ons bestuurslid 

Marian Walstra is overleden.

Marian is gedurende vele jaren secretaris van onze vereniging geweest. Wij 
gaan haar immer positieve inbreng missen maar nog veel meer haar lieve en 

vrolijke persoonlijkheid. 

We wensen Egbert, Daan en Julia veel sterkte toe.

Rust zacht Marian.

Bestuur Driemond Fit,
Annamarieke, Joke en Marguerite

Zojuist geridderde Leny op de foto met trotse 
zoon en locoburgemeester Groot Wassink
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Stress?
Heeft u ook last van stress? Vervelend, maar er is wat aan te doen: u kunt bijvoor-
beeld gaan lopen, fietsen, op vakantie gaan of een cursus mindfulness volgen van 
acht weken.

Mijn tuinkalender kopte “groene voortuin goed tegen stress”.

Wat hebben de onderzoekers van de universiteit gedaan? In een arme wijk in 
Manchester hebben veel bewoners een kale voortuin. 42 mensen kregen een boom, 
struiken en bloemen. Voor ze dat kregen werd het stresshormoon cortisol gemeten. 
24 % van de mensen hadden een gezond cortisol-niveau, 76% had te veel stress. Na 
het eerste jaar had 53% een gezond stressniveau. Het blijkt dat het effect van planten 
en bloemen in de tuin te vergelijken is met een cursus van acht weken mindfulness.  
(greenity.nl)

Het rare is dat het wel lijkt of ik in ons dorp steeds meer kale versteende voortuinen 
zie. Ik snap niet waarom mensen die eindelijk een huis met een tuintje hebben ver-
overd, (dat wil je toch het liefst als Amsterdammer), alle planten en struiken wegha-
len en er òf niets voor in de plaats zetten òf de tuin betegelen! Het gevolg is een zootje 
met overal onkruid, of juist een betegelde doodsaaie tuin met soms een paar bakken 
met groen. Waarom? Ik vind het jammer.

Nog afgezien van het feit dat het er ongezellig uit ziet is het niet slim. Niet voor je 
stressniveau maar ook niet voor de hittestress. Planten zorgen dat het koeler blijft 
als het heet is, maar ook dat het water beter wegloopt als het hard regent, dus je hebt 
ook niet zo snel wateroverlast. Planten en bloemen zijn prettig om naar te kijken, 
geven rust en zorgen voor allerlei vlinders en vogels. Biodiversiteit, juist. 

Weet u wat ik ook jammer vind? Dat de renovatie van de brug en de sluis nu wéér 
uitgesteld wordt. Dat is de tweede keer. Een van de redenen zou zijn dat er meer 
onderzoek gedaan moet worden…..

Voorlopig is Driemond nog wel groen gelukkig. Wat wonen we toch in een prachtige 
omgeving. Veel groen, veel water en ook veel aardige mensen. Vanmorgen fietste ik 
langs het Gein: dat is genieten, vooral nu de zomerhitte voorbij is en de herfst heeft 
ingezet. Ik ging kaas halen maar was even vergeten dat dat alleen van donderdag 
tm zaterdag kan. Dus werd het vanzelf een ontspannen fietstochtje langs het water, 
kippenbrug over en aan de andere kant weer terug.

Driemond mag dan wel bij Weesp horen, en deel van Amsterdam zijn maar het blijft 
een dorp. Er wordt van alles georganiseerd voor kinderen, senioren, sportievelin-
gen, biljarters, tennissers en koffiedrinkers. En wie doen dat? Vrijwilligers. Zonder 
vrijwilligers gebeurt er niets.

Wist u dat de dorpsraad ook uit vrijwilligers bestaat en dat de raad zit te springen 
om nieuwe leden, met name een voorzitter en een secretaris? De raad is het aan-
spreekpunt voor Weesp en Amsterdam. Alles wat goed gaat, of minder goed: het 
komt op het bordje van de dorpsraad. En dat is misschien nu net iets voor jou. Kom 
op, kom achter je laptop vandaan en ga lekker aan de slag in het dorp en voor het 
dorp. Je leert nieuwe mensen kennen, het is serieus maar er wordt ook gelachen, 
je maakt je nuttig en er zijn genoeg mensen om je te ondersteunen. Je doet ertoe 
voor Driemond.  De dorpsraad vergadert 1x per maand op de 2e dinsdagavond in 
het dorpshuis in de MatchZo. Vaak zijn ook de Driemondse leden van de Weesper 
bestuurscommissie, vertegenwoordigers van de volkstuin en een van de wijkagenten 
aanwezig. Kom gewoon eens kijken. 

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 . 

Al eeuwenlang heeft de rivier Het 
Gein vanwege haar schoonheid de 
mensen aangetrokken.  In de 17e en 18e 
eeuw waren het de rijken, die er grote 
buitenhuizen lieten bouwen. Bevriende  
schilders, bij hen op bezoek, pakten 
etsnaald en penseel om de prachtige 
omgeving vast te leggen. Zo legde Goll 
van Frankenstein, bevriend met Jacob 
de Clercq, eigenaar van Vredelust, een 
roeiboot met mannen en een botenhuis 
vast op de rivier en ook een visser met 
passerende koets.

Aan het eind van de 19e eeuw, toen 
de schilders van de Haagse school 
de natuur introkken om ter plekke te 
schilderen, raakte het Geingebied in 
trek. Paul Gabriel schilderde er een 
najaarsstemming.

In Amsterdam bestond toen al de 
kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae 
aan het Rokin. En daar wezen de leden 
elkaar op de mooie schilderlocatie 
nabij Abcoude. “Gezicht op een 
knotwilg langs het Gein, gezien naar de 
Oostzijdse molen” is daar een treffend 
voorbeeld van.

Portretschilder Simon Maris, vriend 
van fabrikant van Houten, huurde 
een huisje bij het tolhek aan de 
Velterslaan en ontving daar dikwijls 
schildervrienden. Café de Vink was 
nabij en het werd vaak heel gezellig. 
Ook Piet Mondriaan behoorde tot 
de vriendenkring en was dikwijls in 
het Gein te vinden. Er is een leuke 
pentekening van Maris waarop we 
Mondriaan zien zitten op zijn ‘teken’ 
fiets, al schetsend. Deze schetsen 
werkte hij in zijn atelier uit tot grote 
aquarellen. Hele series maakte hij van 
diverse plekken aan het Gein. Prachtig 
is bijvoorbeeld ‘huis aan het Gein’ 
waarop een huis aan de waterkant 
te zien is met het jaartal 1741 in 

muurankers erop. Dit huis bestaat nog 
steeds. Al snel werd hij geboeid door de 
molens, met name de Oostzijdse molen. 
Deze schilderde hij wel 20 keer.

Onbetaalbaar is het werk van 
Mondriaan inmiddels, vooral het latere, 
abstracte werk. Maar Driemond heeft 
sinds kort toch een Mondriaan!

Bij de Geinbrug aan de kant van 
Gein-Noord verscheen een betonnen 
elektriciteitshuisje. Een vloek in die 
prachtige omgeving, dacht een van onze 
dorpsgenoten die aan de Provinciale 
Weg woont. Daar moet iets aan 
gebeuren! Zij ging in gesprek met onze 

eigen schilder, Frankie Boshuizen en 
vroeg hem die ‘steen des aanstoots’ te 
beschilderen. Het resultaat kunt u zien 
aan de waterzijde van het gebouwtje: 
een molen naar Mondriaan.  De andere 
kanten worden ook nog beschilderd. 
We wachten in spanning op het 
resultaat.

Tjark Keijzer    

Bron: het Gein-levensloop van een 
rivier – Uniepers Abcoude 1998

Voor meer historische stukjes kijk op 
historischekringdriemond.nl

SCHILDERS AAN HET GEIN 
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N i e u w s  u i t  h e t  d o r p
Woningtoewijzing 
Driemonders via 
Woningnet Gooi-
envechtstreek 
Een aantal mensen uit 
Driemond hebben zich 
ingeschreven bij woningnet 
Gooienvechtestreek om in de 
toekomst voor een woning 
in Weesp te kunnen kiezen 
(verhuizen).

De gemeenteraad van 
Weesp heeft zich uitge-
sproken dat haar inwoners 
die ingeschreven staan bij 
Woningnet automatische en 
met VOORRANG overgaan 
naar Woningnet Amsterdam 
voor de woningen in Weesp. 
Bovenstaande betekent dat je 
zonder deze voorrang rege-
ling nauwelijks in aanmer-
king komt voor een woning 
in Weesp.

We vormen een nu het stads-
deel WeespDriemond, maar 
helaas zijn ze vergeten de 

inwoners van Driemond bij 
deze regeling te betrekken.
Via contacten zijn we bezig 
om dit te corrigeren , zodat  
ook de Driemonders erbij 
horen.

De politiek kan nu laten 
zien of ze Driemond serieus 
nemen.

Daarom willen we graag 
inventariseren wie er inge-
schreven is bij Woningnet-
gooienvechtstreek om in de 
toekomst voor een woning 
in Weesp in aanmerking te 
komen.

Om dit hopelijk in orde 
te kunnen maken, zodat 
mensen uit Driemond een 
kans op een woning in Weesp 
krijgen.
Hiervoor willen we de betref-
fende inwoners van Drie-
mond vragen zich kenbaar te 
maken bij de Dorpsraad.

Koos de Rooij
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N i e u w s  u i t  h e t  d o r p
Collectieve inkoopactie 
woningisolatie 
De werkgroep werkt graag met u samen 
om uw woning beter te isoleren. We 
helpen u om energie te besparen en 
uw woning klimaatvriendelijker te 
maken. Ook als u huurt. Voor woningen 
gebouwd vòòr 1987 is (extra) isolatie 
snel effectief omdat deze oorspronkelijk 
slecht geïsoleerd zijn. Ook nieuwere 
woningen kunnen veelal energiezuini-
ger gemaakt worden. En niet onbelang-
rijk: het isoleren van uw woning wordt 
gesubsidieerd door de overheid.

Informatieavond Driemond
Op woensdagavond 26 oktober ver-
tellen wij u graag alles over isoleren, 
kierdichting, de kosten, besparing en 
subsidies. Ook vertellen we u over de 
collectieve inkoopactie van Energie 
Verbonden uit Weesp waaraan u als 
Driemonder deel kunnen nemen. 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!

Inloopavonden
In de bibliotheek van Weesp aan de 

Oudegracht 67 is elke vrijdagavond van 
19.00 - 20.00 uur een inloopavond. 
U bent ook daar welkom om vragen 
te stellen over isolatie, zonnepanelen, 
energiebesparing, groen & biodiversi-
teit.

Geld besparen door deelname aan de 
collectieve inkoopactie?
Kijk op www.weespduurzaam.nl/
actie-woningisolatie

Namens de werkgroep Energietransitie, 
Ard Jonker en Roeland Vos

Al 150 jaar zorgt de familie Griffioen 
met de Gaaspermolen voor droge 
voeten in de Gemeenschapspolder 
bij Driemond. Daarom werd op open 
monumentendag molenaar Gerard 
Griffioen in het zonnetje gezet. Er was 
zelfs taart voor de bezoekers.

Gerard is zelfs in de molen geboren 
en woont er al zijn hele leven. Zijn 
vader en zijn grootvader waren machi-
nist op het dieselgemaal dat in 1926 
werd gebouwd tussen de molen en de 
rivier de Gaasp. Dit gemaal is in 1996 
gesloopt.  

De Gaaspermolen is gebouwd in 
1707 en in 2003 gerestaureerd. Het is 
een van de oudste nog functionerende 
poldermolens in de omgeving van 
Amsterdam. 

Officieel heet de molen de Gemeen-
schapsmolen nr. 1, omdat hij de 
Gemeenschapspolder, de polder 
waarin het Diemerbos ligt, bemaalt.  
Maar iedereen kent deze molen als de 
Gaaspermolen. 

Leny Schuitenmaker

Feest bij de 
Gaaspermolen!  
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Nieuws van de brandweer
De afgelopen twee edities hebben Yaïr 
en Tirza zich voorgesteld als nieuwe 
brandweermedewerkers in opleiding. 
Inmiddels zijn ze volop bezig en dat 
doen ze met veel enthousiasme. Ze 
hebben al enkelen uitrukken mee-
gemaakt waarbij ze eerste ervaring 
opdoen door mee te kijken en kleine 
handelingen te verrichten. Hierbij 
worden ze begeleid door onze ervaren 
collega’s. 

Zelf draai ik al meer dan 25 jaar mee bij 
Driemond. Als ik nieuwe medewerkers 
spreek dan moet ik ook vaak denken 
aan hoe ik bij de brandweer 
kwam. Ik had er zelf nooit 
over nagedacht of bij stil 
gestaan dat dit iets voor mij 
kon zijn. Tot ik op een ver-
jaardag zat waarbij een vrij-
willige brandweerman mij 
uitleg gaf over wat het werk 
inhield. Hij gaf uitleg hoe je een leuke 
opleiding kreeg en het werk altijd met 
elkaar doet. Hierbij staat je eigen vei-
ligheid altijd voorop. Hij vond het mooi 
dat je door dit werk iets kon betekenen 
voor de maatschappij en vrijwel altijd 
dankbare reacties kreeg voor zijn werk. 
Daarnaast bracht het natuurlijk ook een 
stukje avontuur omdat je vooraf nooit 
weet waar je naartoe gaat of wat je moet 
doen. Alles aanhorende was mijn inte-
resse echter wel gewekt maar ik kreeg 
gelijk te horen dat er wel een wachtlijst 
was. Vijf (!) dagen later werd ik echter 
al gebeld en ging ik de testen in voor de 
aanname. Nooit gedacht vooraf dus dat 
de brandweer iets voor mij was maar 
wat mij uiteindelijk zo goed beviel dat 
ik er een paar jaar later ook mijn beroep 
van heb gemaakt. Ik kan u vertellen dat 
meerdere medewerkers van kazerne 
Driemond dezelfde stap inmiddels ook 
gezet hebben. 

We hebben weer een aantal jonge 
medewerkers die de afgelopen jaren 
ons zijn komen versterken. Zij zijn nog 
niet altijd vast gesetteld in Driemond 
en zeker met de woningnood noopt 
ze dat soms om na een tijdje ook hun 
blik buiten het dorp te leggen voor een 

woning. Begrijpelijk uiteraard maar 
daarmee houden we dus gelijk de 
behoefte aan nieuwe dames en heren 
die ons komen versterken. Huizen 
worden er voorlopig nog niet gebouwd 
in Driemond. Bouwactiviteiten zijn 
er echter genoeg. Steeds meer straten 
worden onder handen genomen om 
weer opnieuw ingericht te worden.

Dat betekent ook wat voor de brand-
weer. Vooraf hebben we gelukkig 
goed contact met de gemeente en de 
uitvoerder. Voor ons is het immers 
belangrijk of we met onze grote voer-

tuigen de bochten kunnen 
nemen en door de straat 
kunnen. Voorheen gaf onze 
route door de Zomerstraat 
problemen vanwege de 
auto’s die daar geparkeerd 
stonden. Daarmee konden 
we de draai niet maken en 

reden we via de Herfststraat. Met de 
nieuwe inrichting is/gaat dat verande-
ren. De auto’s staan aan de andere kant 
en de stoep in de bocht wordt speciaal 
voor grote voertuigen een stukje over-
rijdbaar en het parkeervak in de straat 
begint iets later. Daarmee krijgen we 
weer de kortste route voor onze voer-
tuigen. Voor de school kunnen we dan 
weer direct de klucht oprijden naar de 
brug. Ook als het straks eenrichtings-
verkeer is hebben wij ontheffing om dit 
bij een uitruk te doen. 
Belangrijk is wel dat er in de Zomer-
straat niet op de stoep geparkeerd 
wordt. Daarmee staan we bij een uitruk 
gelijk muurvast en achteruitrijden met 
zo een zwaar en groot voertuig is niet 
handig en kost bovendien kostbare tijd. 
Zeker bij brand of reanimaties kan dit 
van levensbelang zijn. Fijn als u hier 
rekening mee kunt houden. 

Als laatste nog even de rookmelders. 
Per 1 juli zijn deze per etage in uw 
woning verplicht. Kijkt u nog even of bij 
uw woning dit al in orde is? Rookmel-
ders kunnen uw leven redden bij brand. 
Doen hoor!

Alex van Schaik

Woningruil gevraagd
Aangeboden: een 4-kamer woning 
(hoek), aan het Zandpad-Driemond.
Kamer met open keuken, bijkeuken en 
schuur; 3 slaapkamers en badkamer; 
Zolder met vaste trap.

Voortuin, achtertuin en zijtuin. Achter-
tuin met prieel.
Gevraagd: Benedenwoning of 1e eta-
gewoning met lift aan de Kern/Jaarge-
tijden en Driemond.

Inlichtingen: 0294-417740

Hij vond het mooi 
dat je door dit 
werk iets kon 

betekenen voor 
de maatschappij 
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Nieuws uit het dorp
Nieuws van de senioren
Oktober alweer, eind september 
hebben we gezellig met ons allen geno-
ten van een heerlijke lunch met een 
kop eigengemaakte soep van Greet 
met  lekkere broodjes. Zomaar omdat 
u op de soos zit en wij u wilden ver-
wennen. Alleen is maar alleen en met 
z’n  allen lunchen is wel zo gezellig. We 
gaan proberen u meer van deze midda-
gen te geven. Met soms anonieme giften 
gaat dat vast lukken, dank daarvoor. 
En nog meer goed nieuws is dat, dank-
zij de stemmen op de Rabobank, u als 
soosbezoeker voor niets meegaat naar 
de Orchideeën Hoeve en het Kerstdiner 
voor u betaald wordt. Waar wij natuur-
lijk heel dankbaar voor zijn en iedereen 
willen bedanken  die op de senioren-
soos heeft gestemd.

De bus is vol voor 14 December, wat 
zeker ook geweldig is. Het is veel werk 
en dan is het fijn dat ons werk beloond 
wordt met een volle bus. Voor degenen 
die meegaan met onze Kerstreis is er 
ook een  mooie verrassing. In plaats 

van € 65,-  betaalt u maar € 20,-! Wilt u 
deze bijdrage storten voor 1 november 
op: NL84 RABO 0111 4018 79 
tnv seniorensoos Driemond.
Wij moeten namelijk  56 x € 65,- p.p 
storten voor de onkosten voor bus en 
restaurant, dus vandaar graag betalen 
voor 1 november, bedankt. Bedenkt 
u zich dat u toch niet meegaat, dan 
kunnen wij helaas niet het geld terug 
storten, doordat wij gereserveerd en 
betaald hebben voor het aantal perso-
nen dat is geboekt. In de volgende krant 
leest u de vertrek- en aankomst tijd. Wij 
hebben er zin in u met een fijne middag 
met heerlijk diner te verwennen. 

Helaas komt op onze soos mevr. 
Vermey (Truus) niet terug, wat wij zeer 
betreuren, want helaas de operatie 
heeft meer van haar geëist dan ver-

wacht. Lieve Truus sterkte en mocht 
er een wonder geschieden dan zien we 
je graag terug. En nu maar hopen op 
nieuwe senioren, er zijn er al verschei-
dene  verhuisd naar Oversingel, omdat 
de woonsituaties  veel verandering 
brengt in het dorp waar zij ruim 60 jaar 
gewoond hebben. Heel jammer! 

Senioren uit Z/O en Weesp zijn ook 
van harte welkom op onze soos, elke 
woensdag middag van 14.00 tot 16.00 
uur. Kom gewoon proberen, ook van 
verzorgingshuizen, stap in een busje en 
kom gezellig naar Driemond. En bent u 
komen wonen in Driemond en 55-plus-
ser, u bent hartelijk welkom. Gewoon 
die drempel nemen. 

Namens seniorensoos, 
Annie van Alphen 

Een KEI-goed idee voor 
een feestje.
Heb je een keigoed idee voor een feestje 
in de buurt, een bbq of buurtborrel, dan 
betaalt Weesp hier misschien aan mee 
met de Weesper Kei. 

Deftig gezegd: “De Weesperkei is een 
bijdrage om de sociale samenleving of 
je eigen leefomgeving te bevorderen in 
de breedste zin van het woord” en dat 
geldt niet alleen voor Weesp, maar ook 
voor Driemond.  

En het gaat niet alleen om een buurt-
borrel, maar ook als je bijvoorbeeld met 
een aantal buren mooie bloembakken 
wilt, of een bankje. Dan kun je zelfs tot 
€ 1000 krijgen. Kijk op www.Amster-

dam.nl/Weesperkei voor de voorwaar-
den en voor een formulier. Dat moet 
wel vier weken voor het evenement 
ingediend worden. En ná de borrel leg 
je verantwoording af met een foto en 
een kort verslagje. Heel laagdrempelig 
allemaal. De soos heeft al een kei aan-
gevraagd voor de kerstreis. In Weesp is 
in Coronatijd een boksbal opgehangen 
met behulp van de kei, zodat iedereen 
z’n frustraties eruit kan slaan. Ook was 
er een knutselmiddag en een breicafé.

Je begrijpt dat het er vooral om gaat dat 
je je buren leert kennen. De Weesper 
Kei is er in ieder geval nog dit jaar en 
volgend jaar.

Voor het grotere werk is er nog meer 
subsidie te krijgen: “Weesp Begroot”. 
Van af komend jaar mag Driemond 

hier ook aan mee doen (dit jaar krijgen 
we nog geld uit het “buurtbudget” van 
Zuidoost). We kunnen dan voorstellen 
doen om ons dorp, onze buurt etc. te 
verbeteren. Er is een flink budget van 
tienduizenden euro’s. Je kunt een voor-
stel doen, dat wordt op haalbaarheid 
getoetst en vervolgens komen er een 
aantal stemweken waarbij alle bewo-
ners kunnen stemmen via internet. Per 
voorstel wordt er maximaal €10.000 
verstrekt. Meestal zijn er 6 of 7 win-
naars.

Kijk op de websites: www.Amsterdam.
nl  zoekterm “Weesp begroot” en 
“Weesperkei”. 

En organiseer een feestje.
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Driemond in vogelvlucht

De staartmees
Je hoort de staartmezen altijd voordat 
je ze ziet. Ze maken voortdurend hoge 
en korte, soms tsjirpende geluiden. Je 
kijkt om je heen, maar je ziet ze nog 
niet. Dan opeens vliegen ze over je 
heen. Eerst eentje, en nog eentje, dan 
een paar kort achter elkaar, soms wel 
15 stuks in totaal. Je verdraait je nek 
terwijl je ze probeert te volgen. Ze zitten 
nooit even stil en vliegen in rap tempo 
van tak tot tak, van boom tot boom. 
Koolmezen en pimpelmezen maken 
soms deel uit van het gezelschap, op 
zoek naar voedsel. Deze neefjes en 
nichtjes bezoeken de voedersilo's, 
maar de staartmezen doen dat minder 
vaak. Zij houden het liever bij insecten, 
rupsen, luizen en 's winters zaden die 
ze vinden tot op de uiteinden van de 
dunste twijgjes. Ze zijn ongelofelijk 
acrobatisch.

Teken een wat ovale bol met een lange 
staart (de staart langer dan de bol) en 
je hebt een staartmees op papier staan. 
Geef de bol nog een héél klein snavel-
tje, twee oogjes en twee pootjes en het 
is van een ongekende gelijkenis. Dick 
Bruna had er wel raad mee geweten als 
hij niet zo geobsedeerd was geweest 
door konijnen. Als je er wat kleurpotlo-
den bij pakt, dan heb je zwart, wit, licht 
roodbruin en schattig zachtroze nodig. 
Heb je niet genoeg zwart in huis, niet 
getreurd, want er zijn ook witkopstaart-
mezen. Die komen vaker voor in Scan-
dinavië en Oost-Europa, maar je kunt 
ze ook hier in het najaar en de winter 
tegen het lijf lopen. 
En als laatste, voor het puntje op de i, 
voor de kers op de taart, pak je een fel-
geel kleurpotlood en daarmee doe je de 
bovenste wimpers. 

Die gele wimpers zijn natuurlijk geen 
haren, maar piepkleine veertjes. Alle 
vogels hebben veren en alleen vogels 
hebben veren. Ik heb ooit geleerd dat 
dit de unieke eigenschap is van deze 
diersoort. Vliegen kunnen wel meer 
soorten (ik betreur het ernstig dat ik 
daar niet bijzit) en eieren leggen is een 
veel gebruikte methode om een nieuwe 
generatie voort te brengen. De staart-
mezen leggen die eieren in een bolvor-
mig nest met zijingang, dat gemaakt 
wordt van takjes, spinrag en duizenden 
stukjes korstmos. De binnenisolatie 
bestaat uit mos, wol en veertjes. Twee 
tot drie weken zijn ze aan het bouwen, 
zonder dat de buren last hebben van 
eindeloos getimmer.

Wil je de staartmees eens rustig bekij-
ken, nou vergeet het maar, tenzij je heel 
erg mazzel hebt. Ik liep twee jaar gele-
den met een vriend in het Diemerbos 
tijdens de beginnende schemering. We 
namen een zijpaadje, want het liefst 
neem ik alle zijpaden en alleen maar 
zijpaden. Al snel kwamen we aan bij 
een hoop herrie. In een struik bevond 
zich een roedel staartmezen, voor die 

dag kennelijk klaar met vliegreizen en 
zich voorbereidend op de nacht. Bij 
gebrek aan televisie waren ze gezellig 
over elkaar aan het buitelen en veel aan 
het kletsen. Er was niemand die een 
ander liet uitspreken, maar tegelijker-
tijd kon niemand dat wat schelen. En 
wij konden het allemaal rustig op oog-
hoogte aanschouwen. Alsof we naar het 
circus waren. 

En dan te bedenken dat in de jaren 
dertig nog nauwelijks staartmezen 
werden geteld in en rond Amsterdam. 
Met de komst van steeds meer volk-
stuinen en hun gevarieerde begroei-
ing (bomen, struiken en coniferen) 
kwamen ook deze sociale bolletjes. Wat 
een feest dat ze hier nu al decennialang 
met zijn allen over ons heen vliegen, 
generatie op generatie. In Driemond 
zullen we ze voorlopig niet vaak zien 
vanwege het gevarieerde groen dat er 
in rap tempo verdwijnt, maar hoor ik ze 
daar heel erg in de verte? Bij Linnaeus, 
bij Frankendael, en in het Diemerbos? 
Ik hoop het!

Carla Custers

Amsterdamse dierenhulp aan 
minima: de Adam-regeling
Heeft u een Hond of een kat èn 
een stadspas met groene stip?

Dan betaalt de gemeente Amsterdam 
een deel van de kosten van de dieren-
arts als uw huisdier ziek of gewond is. 
Niet voor bijvoorbeeld: ontwormen 
of vaccineren. 

Wel voor:
• Het eerste bezoek aaan de dierenarts
   (100%)
• Medisch kosten (50% tot max. €300)
• Chippen honden en katten (100%)
• Castratie/sterilisatie katten (50%)

U kunt een waardebon voor de kosten 
van de dierenarts aanvragen bij de die-
renambulance (020-5681521 of  kijk 
voor meer uitleg op:

www.dierenambulance-amsterdam.nl/adamregeling
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Nieuws uit het dorp

Gezellig samen biljarten. Dat kan 
bij Biljartvereniging Geinburgia in 
MatchZO.
Het seizoen is alweer volop bezig. 
Zowel de eerste interne wedstrijden, 
als de eerste wedstrijden tegen andere 
verenigingen zijn gespeeld.
Maar aanhaken en lid worden kan 

altijd.

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  
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

Het is alweer een tijdje geleden dan er 
vanuit speeltuinvereniging Disneyland 
een bericht verscheen in de Dorpskrant. 

Tijdens de lange Corona periode die 
inmiddels achter ons ligt was het rustig 
en na het overlijden van nestor Tante 
Toos, zijn we vanuit het bestuur onze 
activiteiten en inspanningen gaan her-
overwegen.

De kar wordt al jaren getrokken door 
een kleine, enthousiaste groep vrijwil-
ligers. 

Alle activiteiten zoals de kinderdisco 
en zomervakantie activiteiten worden 
bedacht en uitgevoerd voor de jeugd 

van 3 tot 12 jaar uit Driemond (en 
omstreken). Met veel plezier genieten 
we van het (speel)plezier en de contac-
ten met ouders, begeleiders, opa’s en 
oma’s. De verbinding met elkaar in het 
dorp komt hier samen.

Voor het huidige bestuur is het moment 
aangebroken om actief op zoek te gaan 
naar Driemonders die een bijdrage 
zouden willen leveren aan ideeën en 
invulling van activiteiten voor de jeugd. 

Dit kan op allerlei manieren; eenmalig 
en zonder verplichtingen waarbij veel 
mogelijk is. Doelstelling is om de jeugd 
in het dorp fijne speelactiviteiten te 
bieden.

Graag komen we in contact met je!

Stuur ons een berichtje per mail: dis-
neyland1959@hotmail.com of bel/ app 
naar 06-24646191. 

Kom langs op ma t/m vrijdagochtend 
bij het speeltuingebouw: vraag naar 
Marion en/of Marca

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van speeltuinver-
eniging Disneyland

Marion, Marca, Diana 
en Christine

Oproep van de speeltuinvereniging
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Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is het bankje 

in de bocht op de kanaaldijk.

Sinds wanneer woon je in 
Driemond? 

Op 3 oktober aanstaande woont René 
de Groot, samen met Ans Rietveld, pre-
cies 30 jaar in Driemond. 

René is geboren op 1 augustus 1957 
in de Spaarndammerbuurt. Het gezin 
verhuisde al snel naar de Celebesstraat 
in Amsterdam-Oost, 
tegenover het Mui-
derpoortstation. 
Waarschijnlijk komt 
het daardoor dat René 
zo’n fan is geworden 
van alles wat op rails rijdt. Niet alleen 
werkte hij bijna zijn hele leven bij het 
GVB, ook reist hij graag met de trein. 
Hij heeft wel een “railtic” zoals hij het 
zelf noemt en is een echte fan, maar hij 
is geen hobbyist die alles van trams en 
treinen weet of wil weten. 

Hij reist gewoon graag met de trein. 
En dat gaat ver. Naar Denemarken, of 
de Côte d’Azur, of in een boemeltrein-
tje door Sri Lanka.  Met als een van de 
hoogtepunten een treinreis door China. 
Dochter Maartje was toen pas 13.  

René heeft heel wat gereisd. Vliegen 
is handig om je bestemming te berei-
ken, met de trein reizen is een beleve-
nis en een manier om echt contact met 
mensen te krijgen. Inmiddels zijn René 
en Ans gestopt met vliegen.

René ging naar de lagere school in de 
2e van Swindenstraat, aan de overkant 
van het spoor. Elke dag kwam hij dan 
langs de sigarenzaak van Sjakie Swart 
in de Pontanusstraat. Ook al had Sjaak 
Swart op zondagmiddag gevoetbald, 

op maandag stond hij in zijn winkel en 
vaak kwamen dan ook andere voetbal-
lers een bakkie doen zoals Piet Keizer, 
Tonny Pronk of Johan Cruijff. 

De Dapperbuurt was een leuke en 
levendige buurt. René voelt zich een 
echt stadsmens. Toen hij in Driemond 
kwam wonen verbaasde hij zich erover 
dat er mensen in de straat woonden 
die nog nooit in Amsterdam geweest 

waren, zoals Ome Jan Ver-
heul.

Nadat René van de LTS 
kwam ging hij werken en 
toen hij 21 was kwam hij 

bij het GVB op de tram. Hij woonde 
toen al twee jaar met zijn vriendin 
in een gekraakte woning in de 1e 
Atjehstraat. De relatie hield geen stand 
maar in 1983 kwam René Ans tegen 
en in ‘85 gingen ze samenwonen. Ze 
verhuisden naar de overkant 
naar een grotere woning 
en in 1992 kwamen ze door 
woningruil in Driemond 
terecht. René had inmid-
dels via het LOI zijn VWO 
gehaald en studeerde daarna 
nog 3 jaar A&O psychologie 
bij de open universiteit. 

Vanaf ‘85 werkte hij 12 jaar bij de 
metro en daarna werd hij kwaliteitsme-
dewerker (mystery guest). De laatste 
10 jaar werkte hij in Diemen op de lijn-
werkplaats als verkeersleider.

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

Natuurlijk zijn Ans en Maartje het 
belangrijkste voor René. Maar verder 

zijn er heel veel mensen voor wie hij 
belangrijk is en die voor hem belangrijk 
zijn. Vooral sinds hij vorig jaar met pen-
sioen ging hebben die werkzaamheden 
als vrijwilliger zich uitgebreid. Veelal in 
Weesp.

Hij was 10 jaar begeleider bij gitaarles 
voor de KGW en is sinds 5 jaar een van 
de technici van het Repaircafé. Sinds 
een paar jaar is hij lid van het klusteam 
Versa dat mensen die het anders niet 
kunnen betalen helpt. Hij brengt voor 
de voedselbank voedselpakketten rond. 
Er is veel armoede en onrecht. 

Op woensdagmiddag is hij wed-
strijdleider biljart bij Geinburgia. Hij 
is lid van zeilvereniging Gaasperplas 
en voelt zich verantwoordelijk voor het 
versieren van de kerstboom midden in 
het dorp. Ook deed hij actief mee met 
“Het Zandpad van mijn vader”, met 
bloembollen planten en houdt de straat 

schoon. 
En sinds ¾ 

jaar is hij web-
master van de 
Historische 
Kring en in die 
functie was hij 
verantwoorde-

lijk voor het hele internetgedeelte en 
het ontwerpen van de bordjes voor de 
Vroeger en Nu wandeling.

Wat is je favoriete plek in 
Driemond?

Als je de straat uitloopt en je gaat het 
trappetje op staan er 2 bankjes op de 
kanaaldijk. Het bankje in de bocht is 
zijn favoriete plek.

René de Groot

Hij reist gewoon 
graag met de trein. 

En dat gaat ver. 

Hij brengt voor 
de voedselbank 

voedselpakketten rond. 
Er is veel armoede en 

onrecht.


