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U heeft een periode niet veel informatie 
van ons ontvangen (Klaas Rozendaal en 
Stefan Zuidervaart) op de achtergrond 
hebben wij echter niet stil gezeten. Hoog 
tijd om u vanuit de werkgroep te infor-
meren over de huidige status betreft het 
Groot Onderhoud fase 3.
 
Bestuurscommissie
Op 5 juli heeft de Bestuurscommissie 
in Weesp voor het eerst de NvB behan-
deld. Naar aanleiding van vragen en 
inspraak van een aantal bewoners 
besloot de Bestuurscommissie behoefte 
te hebben aan een technische sessie.  
Denk aan: waarom geen glasvezel 
mantelbuis in fase 3, waarom heeft 
de gemeente niets gedaan met het 
voorstel van alle bewoners van de Bur-
gemeester Bletzstraat (Max. 1 meter 
tuin inleveren voor meer ruimte in de 
openbare ruimte), waarom is er nog 
geen officiële afspraak gemaakt met 
Rijkswaterstaat voor toestemming om 
de snelheid drastisch te verminderen 
van met name fietsers komende vanaf 
het kanaal. Waarom kiest de gemeente 
toch voor parkeren langs de Gaasp daar 
waar bewoners nu parkeren langs de 
woningen. 

Op 27 september vond deze technische 
sessie plaats waarin de Bestuurscom-
missie meer uitleg kreeg over het door-
lopen participatieproces en gemaakte 
ontwerpkeuzes. Hierna is op dins-
dagavond 11 oktober de NvB door de 
Bestuurscommissie vastgesteld. 
 
Planning
In december zal het uitvoerings- en kre-
dietbesluit worden behandeld waarmee 
ook het definitief ontwerp (DO) formeel 
wordt vastgesteld. Ondertussen wordt 
er al hard gewerkt aan de voorbereiding 
en aanbesteding van het uit te voeren 

Bestuurscommissie Weesp/Driemond geeft 
klap op Nota van Beantwoording fase 3

Sint en zijn Pieten komen dit jaar 
weer naar Driemond. 

Samen met de Dorpsraad is 
daarom een feest georganiseerd 
voor iedereen in het dorp. In deze 
krant vindt u de uitnodiging. 

U komt toch ook?

werk. De planning is dat de werkzaam-
heden voor fase 3 eind 2023 zullen 
starten.
 
Meedenken over groen
Zoals ook in de NvB staat aangegeven 
komt er op het Zandpad een strook van 
bloeiende vaste planten en heesters. 
In de werkgroep fase 3 is toegezegd 
dat over de nadere invulling van de 
groenvakken ruimte is voor inbreng 
vanuit bewoners. U kunt hierbij denken 
aan specifieke hoogtes, kleuren en 
plantsoorten. Wilt u graag meedenken 
over de invulling? Dan kunt u zich aan-
melden door een mail te sturen naar 
onderhouddriemond.SDZO@
amsterdam.nl.
 
In het kort komt het erop neer dat de 
bestuurscommissie akkoord gaat met 
het Voorlopig Ontwerp Groot Onder-
houd fase 3. De commissie zet wel 
een aantal kanttekeningen bij diverse 
punten tijdens het verloop van het par-
ticipatieproces tussen de projectgroep 
Amsterdam en de werkgroep. 
Vanuit de werkgroep hebben wij ruim 

100 vragen gesteld als reactie op het 
Schets Ontwerp. Met regelmaat hebben 
we contact gehad met de projectgroep 
en veel betrokken bewoners. Helaas 
door Corona konden we veelal niet 
fysiek met elkaar aan tafel en verga-
derden we via zoom. Het is fijn dat het 
Voorlopig Ontwerp er best goed uit ziet. 
Dankzij de inbreng tussen een aantal 
betrokken inwoners en de medewer-
kers van de projectgroep hebben we 
met elkaar ons best gedaan voor de 
toekomst in dit oude gedeelte van Drie-
mond. Namens deze weg bedanken wij 
iedereen die hun steentje hebben bijge-
dragen!

Het is tijd dat er onderhoud wordt 
gepleegd. De openbare ruimte gaat 
hard achteruit. Kijk maar eens goed 
naar de bestrating. Tegels liggen her en 
der los en steken omhoog. Wortels van 
bomen verruïneren het trottoir. 

Klaas Rozendaal en 
Stefan Zuidervaart
Coördinatoren werkgroep Groot 
Onderhoud Driemond

Vol verwachting 
klopt ons hart…
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Herfst
Voor wie er oog voor heeft is Driemond 
één van de mooiste plekken om te 
wo nen in (Groot) Amsterdam. En deze 
milde herfst – laten we ons er voor een 
keer geen klimaatzorgen over maken 
– biedt steeds nieuwe prachtige kijkjes 
op onze landelijke leefomgeving. 
Ondertussen is ons dorp veranderlijk 
als het weer zelf; fase twee van het 
groot onderhoud is nog volop bezig, 
fase 3, de brug en de verhoging van 
de stammerdijk liggen alweer in het 
verschiet, en we kijken met z'n allen 

belangstellend toe wat de samenvoe-
ging met grote broer Weesp ons gaat 
brengen. Maar voor mij, en ik hoop 
voor u allen, blijft een beetje rondkijken 
rond Driemond een lust voor het oog.
Ubald Seveke, eindredacteur Dorpskrant

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 17 december.

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

Weesp Duurzaam is het platform voor 
een groener en duurzamer Driemond 
en Weesp. In het platform is veel aan-
dacht voor energiebesparing en ener-
gieopwekking. Steeds meer bewoners 
hebben hier belangstelling voor. Maar 
ze weten niet altijd wat mogelijk is, 
waar te beginnen, wat het oplevert of 
wat het bespaart. Om bewoners daarbij 
te ondersteunen heeft Weesp Duur-
zaam energiecoaches voor Driemond en 
Weesp. We zijn op zoek naar aanvulling 
van ons team van energiecoaches.

Wil jij bewoners van Driemond 
helpen in hun huis energie te 
besparen of hun huis te verduur-
zamen? 

Bij Weesp Duurzaam leiden we ener-
giecoaches op. Als energiecoach help 
je bewoners met hun vragen rondom 
energiebesparing en verduurzaming. 
Dat kan gaan over isoleren, energieop-
wekking door zonnepanelen, aanschaf 

van een warmtepomp, het nemen van 
slimme kleine maatregelen of het aan-
passen van gedrag.  Je hoeft niet overal 
een antwoord op te weten: je rol is die 
van een vriendelijke, behulpzame buur-
man of buurvrouw die veel van energie-
besparing afweet. Je denkt mee, doet 
suggesties, informeert. En vervolgens is 
het aan de bewoner.

We bieden en gratis training van 5 
dagdelen, waarin je voldoende leert om 
bewoners te ondersteunen. Daarnaast 
kan je nascholing volgen, krijg je onder-
steuning van een coördinator en een 
passende vrijwilligersvergoeding. De 
eerstvolgende training start 23 novem-
ber. Je kan de training naar keuze in de 
middag of in de avonduren volgen.

Meer weten? 
Stuur een mail aan energiecoach@
weespduurzaam.nl of bel met 
Huub Pennock, coördinator energie-
coaches Weesp en Driemond op 
06 52 03 15 14

Wist u dat het buurteam elke 
twee weken in het dorpshuis aan-
wezig is?

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.
Het buurtteam is op de volgende dagen 
tussen 10:00 en 12:00 uur aanwezig:

Donderdag: 10, 24 november
08, 22 decmber.

Buurtteam

Wordt ook energiecoach in Driemond!
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Nieuws uit het dorp Agenda
November

17, 24 Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

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

21 1e beldag Buurtplusbus 
voor november.
Maandag en vrijdag 10 - 12
0294-41063

23 Inloopavond energiebespa-
ring 19:30 uur
Dorpshuis

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

25 Chinese Rijsttafel
Opgeven bij Gladys of Lucy

December

01 Uiterste aanleverdatum 
kopij dorpskrant december

01, 08, 
15, 22, 
29

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

02 Vriendschapscafe
10:00 - 12:00 uur
Dorpshuis

08 Kantoor Dorpsraad geslo-
ten. Het postagentschap is 
wel open

08, 22 Inloopspreekuur Buurt-
team 10:00-12:00
Dorpshuis

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

14 Kerstreis senioren

17 Lichtjeswandeling
17:45 uur
Start bij MatchZo

17 Verspreiding dorpskrant 
december

19 1e beldag Buurtplusbus 
voor decemberr.
Maandag en vrijdag 10 - 12
0294-410639

Uw evenement ook in de 
agenda?

Stuur de gegevens ruim van te 
voren naar de Dorpsraad! 

Diverse Driemonders hadden het 
gezien: de gemeente Amsterdam had 
een conceptnota goedgekeurd over 
al het groen in de stad: Beleidskader 
Hoofdgroenstructuur (HGS) en daarin 
waren zowel de ijsbaan als de polder 
tussen Sportpark Driemond en volk-
stuinpark Linnaeus verdwenen. In de 
vorige HGS stonden ze nog wel. Zou 
dat te maken hebben met de komst 
van windmolens? Of zouden er huizen 
komen?

We konden inspreken tussen 20 
december 2021 en 13 februari van dit 
jaar. De dorpsraad Driemond vroeg om 
aanpassing. Ook  een aantal Driemon-
ders maakte gebruik van het recht om 
te reageren en schreef een brief.

En gelukkig maar, stel dat we niet 
gereageerd hadden. Nu kregen we de 
volgende reactie in de nota van beant-
woording van eind oktober:
“Het college is het eens met de reactie 
van Dorpsraad Driemond. De twee 
door indiener genoemde locaties zijn 
nu al onderdeel van de Hoofdgroen-
structuur (groentype sportpark) en 
zullen wederom in de nieuwe toetskaart 

HGS opgenomen worden”
In reactie op de individuele insprekers 
stond wat er gebeurd was:
“ Het ontbreken van de schaatsbaan en 
de polder tussen sportpark Driemond 
en volkstuinpark Linnaeus op de toets-
kaart HGS betreft een technische fout. 
Er is geen aanleiding om deze gebieden 
uit de HGS te halen, dit zal worden aan-
gepast. Voorgestelde wijziging: 
in de toetskaart HGS wordt de schaats-
baan en het stukje polder tussen 
sportpark Driemond en volkstuinpark 
Linnaeus toegevoegd conform de 
begrenzing van de huidige HGS.”

Foutje, bedankt. Het college is inmid-
dels akkoord gegaan.

In september heeft de Oranje veren-
ging Driemond  huis aan huis een 
brief  verspreid met een uitnodiging 
voor de jaarvergadering.  In deze brief 
stond  ook een oproep voor een nieuw 
bestuur in verband met  stoppen van 
het huidige bestuur. Helaas zijn  er geen 
aanmeldingen binnen gekomen en ook 
geen aanmeldingen tijdens de vergade-
ring, hier waren slechts 2 mensen. 
 
Tijdens de jaarvergadering heeft het 
bestuur,  met pijn in hun hart,  moeten 
besluiten om de Oranje vereniging 
Driemond op te heffen.  

Er komt een eind aan het dorpsfeest 
op het plein tijdens Koningsdag, waar 
heel veel mensen mooie herinneringen 
aan hebben. Denkend aan de kinder-
spelen, de meerkamp, de fietstocht, 
alles mag op vrijdag, de pub quiz, het 
ontbijt met daar aan vast de bingo, het 
rad, de tobbebaan, kinderbingo, de 
feesten en alle activiteiten  die rondom 
een thema werden georganiseerd.

Wij willen de vrijwilligers, sponsors, 
bewoners met hun vrijwillige bijdrage 

en alle bezoekers van al de jaren op het 
plein heel erg bedanken. Mede dankzij 
jullie kunnen we terugkijken op heel 
veel mooie feesten op het dorpsplein.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van 
Oranje Vereniging Driemond

Schaatsbaan en weiland blijven groen

Nieuws van de Oranje Vereniging
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Verschil moet er zijn

Dat zei mijn moeder vroeger altijd als een van de kinderen wat te miepen had. Bij-
voorbeeld dat de oudste, dat was ik, later naar bed mocht dan de anderen (maar dan 
wel moest helpen afwassen). Mijn zussen vonden het niet eerlijk en bleven dan ook 
wakker totdat ik in bed kwam.  We sliepen met 3 meisjes in een klein kamertje met 
een stapelbed: onder twee-persoons, en boven een eenpersoonsbed met zo’n uitge-
zakte spiraal. Mijn vader had dit bedacht en 2 bedden op elkaar laten lassen. Je moet 
wat in een piepkleine vierkamerwoning en vier kinderen.

Natuurlijk zou dat tegenwoordig voor veel mensen ondenkbaar zijn. De meeste 
kinderen hebben een kamer, en een eigen bed. Behalve natuurlijk als je de pech hebt 
dat je in een vijandig land geboren bent en als vluchteling in Nederland terecht komt. 
Dan moet je vaak met het hele gezin op een kamer wonen en als je net gewend bent 
beslist men dat je weer moet verhuizen naar een volgend AZC.  Vluchtelingen kunnen 
er niets aan doen dat ze hebben moeten vluchten en dat er hier woningnood is. Daar 
zijn we zelf verantwoordelijk voor door steeds te stemmen op partijen die niet geïn-
vesteerd hebben in woningbouw, zeker niet in sociale woningen. Ook in Driemond 
zijn er steeds minder sociale woningen.

Verschil moet er zijn. Maar als het gaat om geluk en gelijke kansen gaat dat niet op. 
Daar heeft iedereen recht op. Maar verschil in denken en opvattingen zal er altijd 
blijven, en gelukkig maar. Stel je voor dat alle mensen hetzelfde waren en hetzelfde 
dachten. Sáái!

Zo is er in Driemond een groot verschil tussen de mensen die van netjes houden en 
mensen die andere dingen belangrijk vinden. Neem nu de Herfststraat waar al die 
bomen gekapt zijn. Er zijn mensen die zeggen: “opgeruimd staat netjes, weg met al 
die al die rommel” en met rommel bedoelen ze dan de bomen en struiken, in de herfst 
de blaadjes etc. Die houden van nette perkjes en nette bomen op een rijtje. Je hoorde 
ook zeggen dat de gekapte bomen te oud waren. Nou kijk dan eens op internet naar 
de 10 oudste bomen in Nederland: op 1 staat een zomereik van 450 jaar oud, verder 
staan er in de top 10 Linden, tamme kastanjes en acacia’s, allemaal ouder dan 300 
jaar. 

De mensen die er anders over denken en vinden dat bomen belangrijk zijn moesten 
soms zelfs huilen dat er zoveel gezonde bomen gekapt werden. Ze werden kwaad dat 
ze niet gewaarschuwd waren. En dan ook nog in het broedseizoen, wat verboden 
is. Zij zijn ervan overtuigd dat bomen noodzakelijk zijn: dat we ze nodig hebben om 
CO2 uit de lucht te halen, dat bomen elk seizoen anders zijn en zorgen voor afwisse-
ling in de straten, voor schaduw en dat je meer vogels en insecten krijgt. Ze vinden 
groen belangrijk. Dit zijn de mensen die het ook niet over onkruid hebben maar over 
stoepplantjes en biodiversiteit. Zij vinden dat we de natuur meer haar gang moeten 
laten gaan en vinden al die betegelde tuinen afschuwelijk. 

Het is belangrijk om te begrijpen wat de ander bedoelt. Natuurlijk denk je nu niet 
meer hetzelfde over je tuin en je huis als 50 jaar geleden. Toen moest je grote schoon-
maak houden, je tuin winterklaar maken, op zondag nette kleren aan, op zaterdag 
schoenen poetsen, op vrijdag vis eten en …je sokken stoppen. Het moest netjes, vooral 
voor de buren. Alles verandert, ook het denken over bomen en planten, en als je niet 
moppert maar het probeert te begrijpen komt het wel goed.

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 . 

In bed, onder mijn ‘stikke’-deken, met 
bloemen op de ruiten, hoor ik beneden 
het gerammel van de asla, waarin de 
as van de vorige dag is opgevangen 
en die eerst geleegd moet worden. 
Mijn moeder is bezig de kolenkachel 
in de huiskamer brandend te krijgen. 
Hiertoe stopt ze een 
prop kranten, met een 
scheut petroleum erop, 
onderin de kachel. 
Wat klein gehakte 
aanmaakhoutjes erop 
en dan de brandende 
lucifer erbij en als het 
zaakje goed brandt een 
schep kolen erop. Dan 
maar hopen dat die gaan 
branden en dat ook doen 
na regelmatig bijvullen 
vanuit de kolenkit.

De rest van het huis is 
ijskoud in de winter. 
Weinig isolatie en 
enkelglas, waardoor je 
die bloemen krijgt op de 
bevroren ruiten. Als u, 
net als ik, de vijftiger en 
ook de zestiger jaren hebt 
meegemaakt, herkent u waarschijnlijk 
wel dat beeld, compleet met soms rook 
in de huiskamer. 

Na die kolenkachels, bevoorraadt 
door de kolenboer, kwamen er olie- en 
gaskachels en nu heeft bijna iedereen 
centrale verwarming, zijn de meeste 
huizen goed geïsoleerd en zijn we 
vaak draagkrachtig genoeg om het 
lekker warm te stoken. Maar ja, nu 
rijzen plotseling de energieprijzen de 
pan uit! Thermostaten gaan omlaag, 
dikke truien aan, diverse radiatoren 
uit; kortom weer zuinig met die dure 
energie.

Hoe ging dat verwarmen in het 

verleden? De Romeinen, en naar 
het schijnt in dezelfde tijd de 
Koreanen, hadden al een vorm van 
vloerverwarming. Blijkbaar ging 
die kennis verloren, want daarna 
verwarmde men zijn huis met een 
houtvuur in de open haard. Pas in de 

17e eeuw komen de eerste gietijzeren 
kachels, waarin hout, turf of kolen 
werden gestookt.

Ook dat andere energieverbruik: de 
verlichting, kende tot de komst van 
elektrisch licht aan het eind van de 
19e eeuw, een lange geschiedenis van 
kaarsen, olie- gas en petroleumlampen. 
Zo zag je in Amsterdam in 1670, 
1800 straatlantaarns die op raapolie 
brandden en elke avond door 134 
aanstekers (ambtenaren) werden 
ontstoken en ’s morgens weer gedoofd. 
In de minderbedeelde wijken stonden 
de lantaarns verder uit elkaar want, zo 
redeneerde het stadsbestuur, de armere 
burgers waren beter gewend aan het 

donker omdat hun huizen binnen 
slechter verlicht waren.

Een energiecrisis, vroeger, werd vaak 
veroorzaakt door misoogsten en 
veeziekten. De prijs van smeerkaarsen 
van dierlijk vet en plantaardige 

olielampen ging 
daardoor sterk 
omhoog en moest 
men bezuinigen op 
de verlichting. 

Hoe de 
Weesperkarspelaars 
zich door de eeuwen 
heen verwarmden 
en verlichtten, zal 
niet veel verschilt 
hebben van de 
rest van het land. 
Ook hier brandden 
de openhaarden 
en later de 
kolenkachels. De 
straatverlichting 
was zeer spaarzaam 
en in de avond ging 
je niet zonder lamp 
op pad. De intrede 

van de elektriciteit zal veel hebben 
veranderd, zeker toen na de Eerste 
Wereldoorlog de elektrische apparaten, 
zoals stofzuigers, in opkomst kwamen. 

Op de bijgaande foto zie je de met 
cokes gestookte stoommachines van de 
Waterleiding. Schepen werden aan de 
loswal aan de Gaasp gelost en de cokes 
werd met een treintje kiepkarretjes 
naar het bedrijf gebracht. Op de foto 
ziet u zo’n karretje. Maar ook hier wordt 
al lang niet meer op kolen gestookt. 

Tjark Keijzer    

Voor meer historische stukjes kijk op 
historischekringdriemond.nl

Energie
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N i e u w s  v a n  d e  s e n i o r e n
Bij de soos zijn we begonnen met het 
uitdelen van een lekkere rookworst. 
Leuk zulke kleine verrassingen tussen-
door dat vond u ook. Wat een gezellig-
heid altijd.

Als u dit leest gaan we al 
bijna op stap om er weer 
een supergezellige busreis 
te maken, en ik vergat te 
vermelden dat we ook een 
bijdrage hebben ontvan-
gen voor het diner van de 
Weesper Kei, waarvoor 
onze hartelijke dank. Zo 
kunnen we weer genieten 
om onze senioren uit de 
eenzame dagelijkse sleur 
te houden. En uitkijken 
naar de bustocht in Mei. 
Maar eerst genieten van de 
Orchideeën Hoeve en het 
Kerstdiner. 

Op 14 December moet u uiterlijk om 
13:15 uur aanwezig zijn op het pleintje 
aan de Jaargetijde. Onze Wilma rijdt 
om 13:30 uur weg, het dorp uit. We 
maken eerst een tour door mooie plek-
jes en komen om ongeveer 16:30 aan in 

Tollenbeek bij u welbekend restaurant 
De Goede Aanloop, waar wij eerst gaan 
borrelen en daarna het diner.
Het diner bestaat uit: Kipsalade en 

stokbrood met kruidenboter; Heldere 
runderbouillon met verse groenten 
en kervel; Medaillon haasjes met 
pepersaus; Stoofperen, warme groen-
ten, salade, gebakken aardappeltjes;  
IJs met slagroom en warme kersen.
 Het is nu andersom: eerst een diner 

dan de Kerstmarkt. Dat komt doordat 
in de Orchideeën Hoeve wij de kaars-
jestoer gaan doen en als het licht is dan 
heeft dat geen sfeer. Maar het belooft 

een heerlijke middag en 
avond te worden. Wij zijn er 
trots op om dit met u te doen.
   
Wilt u iets speciaals zoals 
vegetarisch, zoutloos of wat 
dan ook, geef het aan ons door 
dan komt dat goed. 
We zijn rond 21:30 weer thuis 
dus u kunt zo u bed in rollen, 
terugdenkend aan deze dag. 
Wilt u de eerste 6 stoelen vrij 
houden in de bus  voor onze 
oudste senioren die slecht ter 
been zijn.

En niet vergeten te vermelden 
mevrouw Vermey (Truus)  
was weer terug op de soos 

een wonder geschied. Welkom terug 
lieverd.

Tot de 14e December allemaal 

Namens seniorensoos     
Annie van Alphen  
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N i e u w s  u i t  h e t  d o r p

Wilt u ook een lagere ener-
gierekening en minder CO2 
uitstoten? De werkgroep helpt 
u graag uw vragen beantwoor-
den over het energiezuiniger 
maken van uw woning. Ook als 
u huurt. 

Inloopavond Driemond
Op woensdagavond 23 
november beantwoorden wij 
graag uw vragen over isole-
ren, ventileren, verwarmen, 
zonnepanelen met daarbij de 
kosten, besparing en subsi-
dies. Daarnaast hebben we 
slimme tips waar u morgen al 
energie mee kunt besparen. De 
inloopavond vindt plaats in het 
dorpshuis van de Matchzo. U 
bent welkom vanaf 19:30 en we 
sluiten af om 21:00. 

Inloopavonden Weesp
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, energiebespa-
ring, groen & biodiversiteit.

Geld besparen door deelname 
aan een collectieve inkoop-
actie?
Momenteel zijn er twee collec-
tieve inkoopacties voor isolatie 
van uw woning waaraan u kunt 
meedoen. 

Kijk en vergelijk op www.
weespduurzaam.nl/
actie-woningisolatie of 
www.winstuitjewoning.
nl/amsterdam 

Namens de werkgroep 
Energietransitie, 
Roeland Vos

Voor meer informatie ga naar:
www.brandweer.nl/veiligenwarmdewinterdoor

Inloopavond 
energiebesparing
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Nieuws uit het dorp

Wandeltocht: 4,7 km voor kinde-
ren én volwassenen. 

Start om 17.45 uur vanaf MatchZO, 
Stammerlandweg 10 in Driemond: 
door het Diemerbos – langs de verlichte 
bruggetjes en de verlichte Gaaspermo-
len – terug naar MatchZO in Driemond. 
Met gratis kerstbrood van MatchZO en 
warme chocolademelk bij de Gaasper-
molen.

Deze wandeltocht is voor alle Driemon-
ders (groot en klein), maar ook voor de 
Vrienden van het Diemerbos en van de 
Gaaspermolen. Gasten van Driemon-
ders blijven welkom. 

Wandelroute Driemond
1)  Starten bij MatchZO 

Deelnemers krijgen bij de start koffie, 
thee of sportdrank en een plak kerst-
brood.
Iedereen zorgt voor eigen verlichting! 
Hoe mooier hoe beter! Wikkel u gerust 
in kerstverlichting. Kinderwagens of 
fietsjes graag met lichtjes versieren. 
Hoe meer kinderen/wandelwagens met 
verlichting meegaan, hoe leuker het 
effect. Grotere kinderen of volwassenen 
lopen met lampions (nog van st. Maar-
ten?) of met led-lampjes of mobieltjes. 
Dankzij de wandelvereniging De 
Verbinding kunnen we de bruggetjes 
onderweg extra verlichten. 

2) door het Diemerbos (Drie-

mond-deel; langs de volkstuinen, naar 
het Gaaspermolenpad).
De bruggetjes naar de Gaaspermolen 
zijn verlicht, de route door het donkere 
Diemerbos is veilig en herkenbaar. U 
ziet halverwege links-vooruit de ver-
lichte molen in de verte. 

3)  langs de verlichte Gaaspermolen
De Gaaspermolen is spectaculair ver-
licht. Bij de molen staan Gerard Grif-
fioen en vrijwilligers klaar om warme 
chocolade in te schenken met wat lek-
kers erbij. En U kunt zich even warmen 
bij de vuurkorf.

4)  en eindigend bij MatchZO.

Voor Driemonders op leeftijd en/of 
slecht ter been, maar ook voor de klein-
tjes staat Els Calis klaar met paard en 
wagen; U kunt zich hiervoor aanmel-
den bij de Dorpsraad.

Attentie:
Dit jaar verzorgt Scouting Diemen, 
samen met Daarom Diemen gelijktijdig 
ook een lichtjes wandeling vanaf Scou-
ting Diemen naar de Gaaspermolen !!!! 
(zie eigen aankondiging in Diemer-
nieuws of in Weespernieuws).

Tom Witkamp, initiatiefnemer, 
mede namens MatchZO, Dorpsraad, 
Vrienden Gaaspermolen, Wandelsport-
centrum De Verbinding, Vrienden Die-
merbos en natuurlijk Els Calis.

Lichtjeswandeling op zaterdag 17 december 2022
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Nieuws uit het dorp

“Een klik, dezelfde interesses. 
De basis moet kloppen.”

Handjehelpen brengt al ruim 40 jaar 
hulpvragers en vrijwilligers/stagiairs 
uit de eigen buurt met elkaar in con-
tact. Dat doet ze in Weesp en nog 16 
andere gemeenten in provincie Utrecht 
en Amsterdam. De hulpvragers zijn 
veelal kinderen en volwassenen met 
een chronische ziekte, beperking of 
gedrag dat om extra zorg en aandacht 
vraagt. Nu Driemond bij stadsgebied 
Weesp hoort, maken we onszelf ook 
graag hier bekend.

Natascha Dhondt werkt sinds 2015 
bij Handjehelpen als regiocoördinator 
voor Weesp en sinds kort is daar ook 
Driemond bijgekomen.  “7 jaar klinkt 
best lang, maar de tijd is omgevlogen!” 
Wat haar drijft? “Van betekenis kunnen 
zijn voor een ander. Het maken van 
goede matches tussen mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken en 
vrijwilligers en stagiairs die iets voor 
een ander willen doen is het mooiste 
wat er is. 

Hulp nodig? Kun je wel een maatje 
gebruiken? Voor onze hulp is geen indi-
catie nodig. Alles draait om de juiste 
match. Twijfel je? Vind je het moeilijk 
om hulp te vragen? Vrijblijvend contact 
opnemen mag altijd.

Help je mee? Wil jij je inzetten 
voor een ander? Op onze website staan 
verschillende hulpvragen uit jouw 
buurt. Je kunt je inzetten op verschil-
lende manieren. Denk aan hulp bij 
opvoeding, samen fietsen, wandelen 
of sporten of het bieden van een luiste-
rend oor bij een kopje koffie. We kijken 
graag samen met jou wat past bij jouw 
wensen, talenten en agenda.

Elke hulpvrager krijgt zijn eigen 
vrijwilliger of stagiair. Samen vormen 
zij een koppel. Bij het maken van een 
koppeling is die juiste match dus erg 

belangrijk. Voor zowel de hulpvrager 
als vrijwilliger of stagiair. Natascha: 
“Een klik, dezelfde interesses. Elke kop-
peling is maatwerk en geslaagd als het 
voor beiden ‘werkt’.”

Wil je meer weten over Handjehel-
pen? Je aanmelden als vrijwilliger of als 
hulpvrager? Kijk dan op onze website 
www.handjehelpen.nl of neem contact 
op met regiocoördinator Natascha 
Dhondt via ndhondt@handjehelpen.nl 
of 06-14 57 60 39

Natascha Dhondt

In Amsterdam geldt dit jaar het afsteek-
verbod voor consumentenvuurwerk.
In 2020 heeft Amsterdam besloten om 
voor de hele stad een afsteekverbod 
voor particulieren in te voeren. Deze 
jaarwisseling treedt het verbod voor 
het eerst in werking. Tijdens de afgelo-
pen 2 jaarwisselingen gold immers een 
landelijk verkoop- en afsteekverbod als 
gevolg van de coronapandemie. 
Professionele vuurwerkshows zijn wel 

toegestaan. 
Uit onderzoek van OIS uit 2019 is 
gebleken dat een grote meerderheid 
van de Amsterdammers (80 procent) 
het belangrijk vindt dat vuurwerk-
overlast tijdens de jaarwisseling wordt 
teruggedrongen. 

In Amsterdam geldt daarom sinds 31 
maart 2021 het stedelijk afsteekverbod 
van vuurwerk door particulieren. Dat 

betekent dat u hier geen vuurwerk meer 
mag afsteken. Dit verbod geldt altijd en 
overal. Dus ook tijdens de jaarwisseling 
mag u geen vuurwerk afsteken. Fop- en 
schertsvuurwerk (categorie F1, ook wel 
kindervuurwerk genoemd) mag u wel 
het hele jaar kopen en afsteken.(bijv. 
knalerwten, fakkels, grondbloemen en 
trektouwtjes). Professionele vuurwerk-
shows zijn ook toegestaan.

Uit de Nieuwsbrief van de gemeente 
Amsterdam 25 okt,2022

Geen eigen vuurwerk 

Handjehelpen
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Zwammen in Driemond

De Zwam
De pruim die in mijn tuin staat is ten 
dode opgeschreven.

Toen ik een viertal jaar geleden in 
Driemond kwam wonen, was ik heel 
blij met de combinatie van een tuin en 
geen bovenburen. Na jarenlang last te 
hebben gehad van vier bovenburen die 
in twee kamers samenwoonden, daarna 
een dame die stampend heen en weer 
liep als ze aan het bellen was (nogal 
lang en vaak) en als laatste een slecht-
horende alcoholist die de halve nacht de 
televisie hard had aanstaan, was het een 
verademing om overdag buiten bij de 
boom een beetje te zitten mijmeren om 
daarna 's avonds binnen te kunnen ver-
blijven zonder herrie boven mijn hoofd. 

De pruim is een ideaal formaat boom 
voor de kleine tuin. Met in het voor-
jaar bloesem voor de bijen, in het 
najaar fruit voor mij, de wespen en 
de spreeuwen en in de winter druk 
bezet met vogels rondom de voeder-
silo. Maar nu heeft hij dus een zwam. 
Ik zag het afgelopen winter en het 
internet vertelde mij dat de boom 
niet meer te redden is.

Ik ben geen tegenstander van zwam-
men. Integendeel, het is fascinerend 
om te zien wat er allemaal tevoor-
schijn komt uit gras en dood hout. 

De vliegenzwam (welbekend om zijn 
rode hoed met witte stippen) is heel 
lang naast de champignon zo'n beetje 
de enige paddenstoel geweest die ik 
kende. Een aantal jaren geleden kwam 
daar verandering in toen ik op ons volk-
stuinenpark meeliep met een workshop 
voor IVN-gidsen in opleiding. Ik ver-
zorgde als vrijwilliger de koffie en thee 
en kon zo meeliften in het gebeuren. 

Eerst was er een introductie in 
het clubhuis en toen liepen we 
naar buiten. Bij de tweede de 
beste boom stopten we. Dit was 
een boom bij de hoofdingang 
waar ik dagelijks langs fietste 
en ik had er nog nooit iets bij-
zonders aan gezien. Er bleek 
een paarse zwam in de plooien 
van de boom te zitten en hij 
was prachtig. En dat was nog 
niet alles. Er zaten nog twee 
andere soorten. Ik viel zowat 
om van verbazing. In het bos 
verderop zagen we piepkleine 
zwarte en witte uitsteeksels in 
dood hout. Het waren geweizwammen. 
Vroeger werd gedacht dat het twee 
verschillende soorten waren, maar de 
witte versie is jong en wordt met het 
ouder worden zwart. Ook zagen we de 
oranjegekleurde kleverig koraalzwam-
metjes. En zo ging het maar door. Er 

ging een wereld voor me open. Sinds-
dien houd ik mijn ogen goed open en ik 
geef als tip: als je iets ziet hangen aan 
een tak wat lijkt op een zeer pukkelige 
sinaasappel, dan weet je: dat is de gele 
trilzwam. 

Terugkomend op de vliegenzwam: 
dat is helemaal geen zwam, maar een 

paddenstoel. Een zwam is een 
schimmel (en een schimmel is 
een zwam), maar de paddenstoel 
is slechts het vruchtlichaam van 
de zwam en daarmee het topje 
van de ijsberg. Ondergronds (of 
in de boom) leeft de zwam en die 
kan behoorlijk groot zijn. Een 
heksenkring ontstaat wanneer 
in de herfst een zwam aan al 
zijn uiteinden vruchtlichamen 
maakt. De vele paddenstoelen 
die je ziet maken dus deel uit 
van een en dezelfde zwam. De 

paddenstoelen maken sporen (en geen 
zaad) en zo probeert de zwam zich voort 
te planten. 

Terwijl ik dit schrijf zijn we omringd 
door paddenstoelen, want het is een 
goed jaar ervoor. Ik heb dikke dode 
takken als afscheiding tussen gras en 

borders liggen en ze zitten er vol 
mee. Ook uit het pad van hout-
snippers op mijn volkstuin groeien 
kleine rode en beige paddenstoe-
len. Ik probeer ze niet te vertrap-
pen en doe dus een dansje als ik 
het pad op- en afloop. Zelfs tussen 
de tegels schieten de paddenstoe-
len als (jawel) paddenstoelen uit 
de grond. Afgelopen weekend heb 
ik in het eerdergenoemde stukje 
bos op slechts één vierkante meter 
zes verschillende soorten geteld. 
Ze zijn helaas niet allemaal moe-
ders mooiste, zeker als ze al een 
paar dagen oud zijn. Ook hebben 

sommige sowieso al een beetje een 
griezelig uiterlijk, maar af en toe koude 
rillingen over de rug vinden we stiekem 
alleen maar leuk. 

Mijn pruim heeft de griezelige versie. 
De vruchtlichamen hebben een vieze 
bruingrijze kleur en het lijkt of de 
takken vol zitten met abcessen. Het 
is niet de schuld van de zwam dat de 
boom doodgaat. Zoals wel meer steen-
vruchtbomen heeft mijn pruim bac-
teriekanker. Nu zou ik de zieke boom 
kunnen verwijderen, maar het is veel 
leuker om de komende jaren te zien wat 
voor insecten en zwammen de boom 
zullen gaan gebruiken. Dat geeft me ook 
genoeg tijd om een nieuwe kleine boom 
uit te zoeken. Zijn er buren die me van 
advies kunnen voorzien?

Carla Custers
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Nieuws uit het dorp

Gezellig samen biljarten bij Biljart-
vereniging Geinburgia in MatchZO.

Het seizoen is alweer volop bezig, 
maar dat wil niet zeggen dat je niet 

tussentijds kunt aansluiten.

Op woensdagmiddag én donderdag-
avond is er plek voor nieuwe leden.

Geen lid worden maar wel biljarten 
kan ook. Je speelt dan “op de klok”; 
alleen of met wie je hebt afgesproken.
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

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. 

Februari 2023 start er weer een basis-
cursus Eerste Hulp en maart een AED/
reanimatie basis cursus.

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

Eerste Hulp Vereniging Mitella
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Achterklep
Mijn favoriete plekken in Driemond zijn de tuin, het Gein en de 

toegang van Driemond vanaf de Provinciale weg.

Hoe lang woon je in 
Driemond? 

Sandra Brandt, een van de onderwij-
zeressen van de Cornelis Jetsesschool, 
woont 17 jaar in Driemond. Ze is een 
Amsterdamse, in 1971  geboren in de 
Campertstraat, opgegroeid in Zuid en 
als tiener in Bos en Lommer.  Ze kwam 
in Driemond wonen toen haar jongste 
dochter 1 ½ was en ze was in eerste 
instantie helemaal niet zo enthousiast. 
Haar man, Brian de Vries, wel. Zijn 
vader, Nelis, is een geboren Driemon-
der en het jonge stel kwam regelmatig 
in Driemond op bezoek. Sandra vond 
het maar een saai dorp met maar één 

winkel. Het huis in de Bletzstraat vond 
ze ook te hokkerig. Maar man, vader en 
schoonvader wisten haar te overtuigen 
dat het veel beter was dan een woning 
op 3 hoog in Slotervaart. Het huis werd 
flink verbouwd en ook hier hielpen de 
twee vaders mee.. De tuin was geweldig 
en voor kleine kinderen is het natuur-
lijk heerlijk om in Driemond op te 
groeien: ruimte, groen, veiligheid. 

Sandra is blij dat ze toch de stap 
gewaagd hebben. Het grote voordeel 
van Driemond is dat het zo centraal 
ligt. De dochters zijn inmiddels vol-
wassen: Tirza is 19 en woont nog thuis, 
Kelsey is 24 en is sinds een jaar het 

huis uit. Ze woont aan het Gein, maar 
is nog regelmatig thuis. Zij volgt de 
politiepopleiding. Alle twee de dochters 
zijn net als vader Brian lid van de vrij-
willige brandweer en zijn daar enthou-
siast over. Van jongs af aan wilden ze al 
bij de brandweer. Tirza zit er net bij en 
volgt nog de opleiding.

Er kleeft één bezwaar aan drie mensen 
bij de brandweer: ze hebben om de 
beurt piketdienst in het weekend zodat 
ze nooit meer met z’n allen zo maar een 
weekend weg kunnen. Een voordeel is 
dat Kelsey als ze piket heeft weer even 
thuis komt wonen. 

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

Natuurlijk zijn Brian en de twee doch-
ters het belangrijkste voor Sandra, 
maar ook de hond Banjer en de poes 
(“een oude doos van 19”) Blacky. Ook 
haar vader, die op het Seizoenenhof 
woont, en haar schoonouders zijn 
belangrijk. 

Verder zijn de kinderen op school en 
haar collega’s op de Corn.Jetses belang-
rijk.  Sandra geeft 4 dagen per week  les 
aan groep 4/5 en heeft het naar haar 
zin. Ze vindt het geen bezwaar dat ze 
in hetzelfde dorp woont als waar haar 
school staat. Er komen gelukkig geen 
ouders aan de deur maar met St. Maar-
ten komen er wel heel veel kinderen een 
snoepje halen. (ze lacht)

Toen Tirza naar school ging en haar 
moeder overleed besloot Sandra om 

naar de Pabo te gaan. Ze volgde een 
deeltijdopleiding terwijl ze overdag in 
een bloemenwinkel werkte en ook nog 
haar gezin had. Daarvoor had ze een 
kappersopleiding gedaan. Ze werkte 

ook nog op kantoor bij een Verzeke-
ringsbedrijf. Nadat ze de Pabo gevolgd 
had ging ze eerst handvaardigheid 
geven op een MBO school. Ze sollici-
teerde al snel op de school voor doven 
en slechthorenden in Amsterdam-West. 
Ze volgde daartoe een opleiding geba-
rentaal. Een paar essentiële gebaren 
leert ze nu ook haar leerlingen. Daarna 
kon ze op de Jetsesschool aan de slag 
en dat doet ze nu al 7 jaar. Sandra weet 
niet of ze tot haar pensioen voor de klas 
wil. Ze heeft een opleiding “leren leren” 
gevolgd zodat ze in de toekomst “als ze 
oud is” als coach of mentor zou kunnen 
werken.

Wat is je favoriete plek in 
Driemond?

Sandra noemt wel 3 plaatsen:
● Bij mooi weer zit ze graag met een 

boek in de hangstoel in de tuin
● Het Gein is heerlijk om met de hond 

te lopen
● Als je langs de Provinciale weg  rijdt 

en het dorp in komt denk je: lekker 
weer thuis.

Sandra Brandt

Man en kinderen zijn 
allemaal lid van de 

Brandweer Driemond

Sandra is één van de 
juffen van de Cornelis 

Jetsesschool
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Uitnodiging 
Alle inwoners van Driemond zijn welkom om met ons alvast de                     

verjaardag van Sinterklaas te vieren. 
 

We houden daarom een spelletjesmiddag voor de kinderen en voor alle anderen een bijeenkomst in de Matchzo. 

 Sinterklaas en Pieten komen naar Driemond. 
 Wanneer: Zaterdag 19 november om 11.00 uur 

 Plaats: Jeu de Boulesbaan aan de Lange Stammerdijk. 
 

Na een welkomstwoord houden we een optocht door het dorp. Deze optocht eindigt bij het Zonnehof. We hopen 
natuurlijk dat de Pieten veel pepernoten bij zich hebben. De kinderen kunnen daarna rondom het Zonnehof een 
aantal spelletjes spelen. Spelletjeskaarten zijn verkrijgbaar bij de kraam op de Lange Stammerdijk voor de intocht 
of na de intocht bij de kraam aan het Zonnehof. Deelname is gratis. Bij slecht weer wijken we uit naar de 
Matchzo. 

Na afloop kunnen de kinderen hun kaart in de Matchzo laten zien aan Sinterklaas en de Pieten. Zou Sinterklaas 
dan nog iets extra's voor de kinderen bij zich hebben? 

Helaas kan de organisatie niet op alle kinderen letten. Zorgt u a.u.b. zelf voor begeleiding. 

Voor iedere inwoner die zich te oud voelt voor het spelen van de spelletjes, is er een gezellige bijeenkomst in de 
Matchzo. Sinterklaas hoopt zoveel mogelijk Driemonders te ontmoeten. Kom kijken naar de versieringen die door 
de kinderen van Driemond gemaakt zijn. We houden een korte quiz en maken met elkaar een gezellige 
bijeenkomst. 

Tot zaterdag 19 november bij het Sinterklaasfeest van de Dorpsraad Driemond. 
 

Het Sinterklaasfeest wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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