
Sinterklaas en Pieten hebben 
ons laten weten dat ze blij waren 
dat ze zoveel ouders en kinderen 
konden ontmoeten. 

Er was een zeer grote opkomst. Alleen 
aan de spelletjes deden al meer dan 150 
kinderen mee. We zagen ingespannen 
koppies bij de spelletjes, maar vooral 
ook veel lachende gezichten. Wat ook 
leuk was, dat velen van u de tijd namen 
om ons terras te bezoeken om even bij 
te praten met een dorpsgenoot. 

Zo'n feest organiseren kan niet 
zonder de inzet van heel veel vrijwil-

ligers. We willen hun vanaf deze plek 
nogmaals bedanken. Volgens ons ver-
dienen ze en groot applaus. 

Onze fotopiet heeft heel veel foto's 
gemaakt van het feest. Een groot aantal 
van deze foto's zullen op de website van 
de Dorpsraad te zien zijn. U kunt ze 
bekijken als u de volgende link volgt:

https://www.driemond.info/
driemondse-tradities/sinter-
klaas/

Werkgroep Sinterklaas

Ps. heeft u liever niet dat een foto met uw afbeel-
ding op internet staat, geef het door, dan halen we 
de desbetreffende foto weg.
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De Dorpsraad Driemond wenst u fijne feestdagen

Net als vorige jaren wil ook de bezorger 
van onze en uw dorpskrant de lezers 
fijne feestdagen toewensen.
Ze doet dit met bovenstaand kaartje.

De vlaggetjeswedstrijd is 
gewonnen door:
 1 & 2 jaar: Saif 
 3 jaar: Novan
 4 jaar: Elin
 5 jaar: Nina
 6 jaar: Joshua
 7 jaar: Elisa
 8 jaar: Theo 
 9 jaar: Sarah
	 ≥	10	jaar:	 Tara

Heb je je prijs nog niet 
gekregen, loop dan even 
langs de Dorpsraad!

De quiz is gewonnen door:
Willem Rebergen

Wat wás het Sinterklaasfeest leuk!
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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 21 januari.

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

Het zit er weer bijna op, het turbulente 
jaar 2022. Ook Driemond (jaja... van-
daag de dag stadsgebied Weesp-Drie-
mond)  heeft weer de nodige beroering 
gekend. De kersverse bestuurscom-
missie heeft al volop aanvaringen met 
grote broer Amsterdam; o.a. rond de 
toewijzing van woningen, de voort-
durende dreiging van de idioot hoge 
windmolens of de uiterst discutabele 
vergunning voor een padelbaan 
vlakbij onze huizen. Ook het groot 
onderhoud en de voortdurende aan-
passingen aan het Diemerbos hebben 
een duidelijke wissel getrokken op onze 
dorpsrust.

Maar bij lezing van deze Dorpskrant 
steekt ook het optimisme weer volop 
de kop op; Driemond wordt nog steeds 
gekenmerkt door een grote betrokken-
heid bij bewoners en vele initiatieven 
die het dorpsleven veraangenamen.
Zo was de Sinterklaasintocht – geheel 
verzorgd door enthousiaste vrijwilli-
gers – weer een groot succes met vele 
blije kindergezichtjes. Ook wordt weer 

gewerkt aan een kunstmarkt voor 
komend voorjaar (ook goed nieuws 
voor Erika Dekker, die elders in de 
krant juist een oproep doet daarvoor), 
Driemonders zetten zich in om mensen 
te helpen bij de energietransitie en 
de aanschaf van zonnepanelen, de 
vrijwilligers van de Dorpsraad en de 
werkgroepen maken zich nog steeds 
hard voor onze gemeenschappelijke 
belangen en ook is er weer de gezellige 
jaarlijkse lichtjeswandeling voor Drie-
monders.

Hartverwarmend in dit nummer is 
ook de spontane lofzang op Driemond 
van Mark Teunissen, die geheel past 
bij de oproep eerder in de Dorpskrant: 
Driemonders, laat van je horen!

Hieronder danken Lucy en Gladys 
ons voor de opkomst bij hun heerlijke 
Chinese rijsttafel, maar is is natuurlijk 
andersom; Gladys en Lucy, het eten 
was heerlijk en de avond kei-gezellig. 
Dus jullie hartelijk bedankt namens 
alle aanwezigen! 
Ubald Seveke, eindredacteur Dorpskrant

Chinese rijsttafel 
Het was weer een ouderwets gezellige 
avond. Iedereen heeft heerlijk gegeten 
en was druk met elkaar in gesprek. 
Superleuk! Ook waren er oud Drie-
monders die het zeer op prijs stelden. 
Ontzettend bedankt allemaal voor de 
geweldige opkomst!

Lucy en Gladys 

Voor het PostNL Pakketpunt in het Dorpsraadkantoor zijn we op zoek naar een

Enthousiaste vrijwilliger/oproepkracht 
uren in overleg.

De werkzaamheden betreffen voornamelijk een service-gerichte aanwezigheid op het 
Pakketpunt, het in ontvangst nemen en postklaar maken van pakjes en brieven en het 

afgeven van ingekomen post aan geadresseerden.
Het werk laat zich prima combineren met studie, boek of tablet. 

Op het kantoor is WIFI beschikbaar.
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan het prettige leefklimaat in Driemond. 

Voor het PostNL Pakketpunt staat daar een bescheiden vergoeding tegenover.
Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met de Dorpsraad Driemond; 

dorpsraad@driemond.info of 0294-414883 
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Nieuws uit het dorp Agenda
December

17 Lichtjeswandeling
17:45 uur
Start bij MatchZo

17 Verspreiding dorpskrant 
december

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

21 Inloopavond energiebespa-
ring 19:30 - 20:30 uur
Dorpshuis

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

22 Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

25 & 26 Kerstdagen

27
t/m 
29

Kantoor Dorpsraad geslo-
ten. Het postagentschap is 
wel open

30 Indoor springkussenfestijn
10:00 - 15:00 uur
MatchZo

Januari

01 Uiterste aanleverdatum 
kopij dorpskrant januari

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

12, 19, 
26

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

12, 26 Inloopspreekuur Buurt-
team 10:00-12:00
Dorpshuis

21 Verspreiding dorpskrant 
januari

23 1e beldag Buurtplusbus 
voor februari.
Maandag en vrijdag 10 - 12
0294-410639

Uw evenement ook in de 
agenda?

Stuur de gegevens ruim van te 
voren naar de Dorpsraad! 

G e b o r e n :  M a x  R a p h a ë l  Va r g a
Zoon van 

Alexander Varga van Kibéd 
en 

Makfalva en Liene Mitre

2 November 2022, Amsterdam

Joost Kruiswijkhof in Driemond

Het kantoor van de Dorpsraad is gesloten  
van 27 december t/m 29 december

Het postagentschap blijft wel open.!

!
De periode vol feesten en tradi-
ties is weer aangebroken. De 
feestperiode wordt altijd ingeluid 
met Sint-Maarten. De kleuters 
zijn met hun zelfgemaakte lam-
pionnetjes naar 't Ukkeltje gelo-
pen. Zij zongen traditiegetrouw 
de welbekende liedjes. In de 
bovenbouw is er gebrainstormd 
welke nieuwe teksten zij konden 
bedenken in plaats van de wel-
bekende liedjes, heeft u deze aan 
de deur gehoord? 

De dag na Sint-Maarten kwam de 
andere Sint al aan in Nederland! Op 
de Jan Woudsmaschool was er groots 
uitgepakt met versiering, opgehangen 
door collega's en vrijwilligers (nog-
maals enorm bedankt!). Bij de kleuters 
was er zelfs een heuse stoomboot: 
Pakjesboot 12! De groepen 1 tot en met 
4 hebben Sinterklaas opgewacht op 
het schoolplein en een feestelijke dag 
gehad. De groepen 5 t/m 8 hebben sur-
prises gemaakt in het thema bewegen, 
sport en spel. Wat hebben de kinderen 
en hun ouders hun best gedaan, prach-

tig om te zien! En dan is het nu alweer 
tijd voor kerst en oud&nieuw! Wij 
vieren dit op school met de kerstvie-
ring en het heerlijke kerstdiner waarbij 
iedereen ontvangen wordt door ons 
eigen kerstkoor. Houd uw brievenbus 
in de gaten voor de, volgens de traditie, 
zelfgemaakte kerstkaart van de kinde-
ren van de Jan Woudsmaschool.

Namens het team nu alvast:
Fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

Bianca van Hezik-Koekoek

is voor het eerst sinds lange tijd 
weer bij elkaar gekomen. Wij 
hebben tal van ideeën de revue 
laten passeren. 

Maar één idee sprong er op dit moment 
uit; de  kunstmarkt, voor en door 
Driemonders. Voorgaande edities zijn 
altijd druk bezocht, dus wij hopen in het 
voorjaar van 2023 weer een leuk evene-
ment te kunnen organiseren. 

Ken jij,  of ben jij die kunstenaar, 
schilder je, doe je aan mozaïek, boetseer 

je, maak je mooie truien of wat voor 
kunstzinnigs dan ook, meld je dan zo 
spoedig mogelijk aan op onderstaand 
mail adres. 

Dan gaan we er met elkaar een gewel-
dige kunstmarkt van maken.

Kunstzinnige groet, 
Bestuur lokaal fonds driemond 
Email: m.metz@kpnmail.nl 
Klarie smit
Arie wit
Mary Metz 

Het Lokaal Fonds Driemond

Feestmaand op de scholen
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Nuttig?
Een paar maanden geleden was ik op vakantie in Denemarken. Regen en storm, dus 
al in september het echte herfstgevoel. Zoals altijd reisden we met z’n tweeën met 
onze bejaarde camper, zonder verwarming, zonder tv maar met zeker 20 boeken 
(echte), een scrabblespel en een goed humeur.

Gelukkig was het ook een paar dagen zonnig zodat we buiten vertoefden maar het 
merendeel van de dagen zochten we ons vertier in een museum. Zo kwamen we in 
Jelling waar een Unesco museum is: het Huis van de Vikingkoningen. Bij een Unes-
co-museum mag je gratis naar binnen.

Het museum laat veel zien over de Viking koningen o.a. Gorm de Oude en Harold 
Blauwtand. Naast de Vikingkoningen was er ook een tentoonstelling over de huidige 
koningin van Denemarken, Margrethe, n.a.v. haar regeringsjubileum van 50 jaar. 
Zij was GEHAAKT!

Er bleek een wedstrijd uitgeschreven te zijn: wie kan het mooiste Margrethe 
haken? Dat zou bij ons toch onvoorstelbaar zijn?  Koningin Margrethe was door 
haar onderdanen gehaakt met en zonder hoed, bril, tasje, in galajurk of mantelpak. 
Zij is een geliefde koningin omdat ze “altijd haar eigen gang gaat”. Het meisje bij de 
balie van het museum verzekerde ons dat iedereen de koningin echt “heel cool” vindt. 
Toevallig was het nieuws net die week dat de koningin een aantal kleinkinderen hun 
titels had afgepakt. Die vonden dat niet leuk.

Een belangrijke oproep van Margrethe is de volgende: Doe eens vaker iets wat niet 
nuttig is! En kijk dat spreekt me nou aan. Waarom moet alles nut hebben? En als je 
dat roept vind je het ook leuk dat onderdanen je haken. 

Het is toch heerlijk om zo maar wat aan te rommelen. Nou is op je mobiel zitten 
pielen ook niet nuttig, en tv kijken ook niet, maar volgens mij bedoelt de koningin dat 
nou net niet.

Het raarste is dat de meeste mensen, ik ook, altijd die innerlijke drang voelen 
om wat nuttigs te gaan doen: in de tuin werken, wassen, koken, krant lezen, stukje 
schrijven. Het moet ertoe doen. Vooral toen ik op mijn 63e met pensioen ging had 
ik daar erg last van. Inmiddels weet ik dat het ook belangrijk is dat je klungelt en 
bijvoorbeeld een poppetje haakt. De theorie is mooi maar in de praktijk valt het niet 
altijd mee om rust te vinden.

Hoe moeilijk is het om gewoon maar eens te zitten en om je heen te kijken. Om 
te genieten van al het groen in ons mooie dorp, van het water, van de vogeltjes, of 
in deze tijd: geniet nu eens van de kerstversiering die iedereen heeft opgehangen. 
Gewoon zitten, kijken, genieten, verder niks. 

Nu schijnen mannen dat beter te kunnen dan vrouwen. Daarom gaan mannen 
vaker vissen dan vrouwen. Zitten, hengel uit, staren, nergens aan denken: mannen 
hebben een “Empty box”, een leeg hoofd. (*) Toch is dat iets anders dan iets doen wat 
niet nuttig is. 

Misschien denkt u dat geld belangrijk is, of gezondheid maar het belangrijkste 
voor mensen is tijd. We hebben het allemaal hartstikke druk en worden geregeerd 
door onze agenda. Mensen blijken allerlei apps te gebruiken zodat ook hun vrije tijd 
efficiënt ingedeeld is. Brrrrr. Ik vraag me af wat je daar allemaal in zet.  Sporten, 
eten, vrijen? Vroeger kon je spontaan bij iemand langsgaan, tegenwoordig moet je 
een afspraak maken. Maar niet bij iedereen gelukkig. In Driemond ken ik genoeg 
mensen waar je zonder afspraak welkom bent, die tijd voor je maken. Driemond is 
en blijft een dorp.

Ik wens u simpelweg gezellige feestdagen,

Uw Leentjebuur

*https://www.youtube.com/watch?v=Huy-oOiDMLE

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

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

17 december:
Lichtjeswandeling

Aanvang 17:45 uur MatchZo
Mis het niet, die gezellige jaarlijkse 
Kerstwandeling met dorpsgenoten 
door het Diemerbos, met als laatste 
stop gratis warme cocolademelk en 
een lekkernij bij de Gaaspermolen!
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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 Weesper karspel/
Driemond dan kunt u terecht bij dehistorische kring Weesp (en 
Weesperkarspel): www.hkweesp.nl . 

Snuivend en dampend staan de koeien 
in de oude stal aan de Stammerdijk. 
Dirk klost achter zijn vader aan, die het 
hooi voor de beesten gooit. Hij mag het 
uitspreiden. Het schemert als ze naar 
buiten lopen. “Ik ga nog even langs bij 
Koos’” zegt hij en loopt de dijk op. “Met 
donker weer thuis,” bromt vader. Koos 
z’n vader heeft een grote loods met hooi 
en stro, een stukje terug en hij woont in 
het mooie huis ernaast.

Dirk vergeet heel zijn plan als hij 
geboeid de bedrijvigheid van mensen 
en vrachtwagens bij de Sluisfabriek 
ziet. Terwijl hij het fabrieksterrein 
over loopt, hoort hij het geratel en 
gebrom van de machines. Een koude 
wind tocht tussen de gebouwen en hij 
gaat verder, richting de klapbrug over 
het Smalweesp. De fabriek van Otten 
stoot donkere rook uit en ook daar is 
het druk. De eerste lichten in de huizen 
gaan aan en hier en daar flikkeren de 
kaarsjes in kerstbomen. Het geeft hem 
een warm gevoel. Hij vergeet thuis 
en even later kijkt hij bij de geopende 
draaibrug naar de passerende schepen 
op het kanaal. Als de brugwachter die, 
al draaiende, weer sluit, loopt hij naar 
de kant van Weesp.

Een prettige spanning maakt zich 
van hem meester als hij even verder 
langs de weg de donkere contouren 

van een grote, vervallen woning ziet. 
Huize Demarary, weet hij. Het staat 
allang leeg en het gerucht ging dat 
het er spookte. Behoedzaam nadert 
hij het gebouw. De wind fluit door de 
lege ramen en achter het huis staan 
dreigend, donkere bomen. Rillend, 
maar nieuwsgierig loopt hij de 
toegangsweg op, tot achter de woning. 
Aarzelend en heel voorzichtig gaat hij 
naar binnen. Met een klap slaat de deur 
achter hem dicht en bevend staat hij 
in het duister. Doodsbang rukt hij aan 
die deur, maar die lijkt stevig in het slot 
gevallen. Hij gilt het uit.

Over de dijk loopt een groepje 
mensen: Een man, een vrouw en twee 
kinderen. Ze zeulen zware koffers mee, 

hun dunne jassen fladderen in de koude 
winternacht; Joodse vluchtelingen uit 
Duitsland. Onderweg naar Amsterdam 
zijn ze bij vergissing in Weesp uit de 
trein gestapt en zijn nu, zonder geld, 
onderweg naar de stad. 

Als hij de noodkreet uit het donkere 
huis hoort, aarzelt de man niet en 
holt erheen. Hij trapt de deur open en 
bevrijdt de doodsbange Dirk. Het gezin 
neemt hem onder hun hoede en samen 
lopen ze naar Geinbrug. Het is al nacht 
en stikdonker.

Dirks doodongeruste familie is met 
de buren op zoek gegaan. Roepend 
en met lampen zwaaiend zijn ze bij de 
brug aangekomen en treffen daar het 
groepje vluchtelingen met hun zoon. 
Dolgelukkig en in gebrekkig Duits 
neemt vader de verkleumde mensen 
mee naar de warme boerderij. Moeder 
staat al klaar met een heerlijk maal en 
in de ruime keuken strooit en grote 
kerstboom zijn vriendelijk kaarslicht. 

De gasten kunnen overnachten en 
de volgende dag brengt vader ze met 
zijn vrachtwagen naar hun familie in 
Amsterdam.
 
Tjark Keijzer    

Voor meer historische stukjes kijk op 
historischekringdriemond.nl

Kerst  in  Geinbrug

City of Wesopa is een intiem theater 
met sfeervol café aan de Kom van 
Weesp. Er is een divers professioneel 
aanbod te vinden in theater, cabaret, 
muziek en jeugdtheater. Afgelopen 
maand traden bijvoorbeeld Martijn 
Koning, Eric Vloeimans en Cesar 
Zuiderwijk bij ons op. Ook hadden 
we een drukbezocht sportfilmfestival 
met onder andere Ron Vlaar en Jan 
Smeekens te gast. Op donderdagavond 
draaien we filmhuisfilms in de City en 
daarnaast af en toe een mainstream-
film of jeugdfilm. Ook is er elke maand 
CityQuiz, een gezellige pubquiz, en 

regelmatig worden er filmfestivals geor-
ganiseerd.

Het monumentale theater werd in 
1948 gebouwd als bioscoop en is sinds 
1991 weer in gebruik als filmhuis en 
theater, dankzij vele vrijwilligers. Zoals 
Wim Kuiper, regelmatig te vinden op 
zijn tuin in Driemond, die een Wesopa 
leiding geeft aan de bouwploeg. Hij 
zorgt ook dat brochures en flyers van 
Wesopa te vinden zijn in Dorpshuis 
Driemond.

Een bezoek aan het theater hoeft niet 
duur te zijn; houders van de Stadspas 
Groene Stip kunnen altijd tegen een 

lage prijs naar Wesopa. En misschien 
heeft u nog wel een Podiumcadeaukaart 
in huis? Die is bij ons in te wisselen of 
aan te schaffen. Ook een leuk cadeau 
voor de feestdagen!

Online vind je altijd het actuele 
aanbod. Tijdens het seizoen komen er 
films, events en extra voorstellingen bij. 
Wie op de hoogte wil blijven, meldt zich 
aan voor onze nieuwsbrief op wesopa.
nl.

Zelf op het podium? Maak theater bij 
De City Speelt of kom zingen in huis-
koor The City Singers. Je kunt ook zelf 
iets organiseren of een zaal huren in 
City of Wesopa. Meer informatie vind je 
op wesopa.nl

Driemonders, wees welkom in Wesopa
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N i e u w s  v a n  d e  s e n i o r e n
Alweer December en Sinterklaas 
had een lekkernij voor u gebracht. 
Wat vond u de verrassing leuk, een 
koker gevuld met vogelvoer, gezellig 
in deze tijd om dan naar buiten te 
kijken en al die vogeltjes in de tuin 
pikkend naar de zaadjes te zien eten.

Over de bustocht kan ik nog niets 
vermelden want dan is deze krant al 
gedrukt, dus daarover meer in Janu-
ari (klinkt dat ver weg). U kennende 
hebben we vast een fijne dag gehad, 
ook fijn dat er senioren uit Weesp en 
Amsterdam Z/O mee zijn gekomen 
om van onze busreis te genieten en 
zeker ook van het geweldige Kerst-
diner. U bent, als er plaats is in de 
bus, altijd van harte welkom om mee 
te gaan.
Helaas hadden er twee zich niet 
opgegeven en ook niet betaald voor 
1 November en wij hadden al geser-
veerd en betaald voor 58 personen. Zo 
lullig om te zeggen; u kunt niet mee, 
maar het heeft diverse malen in de 
dorpskrant gestaan. Als iedereen dat 
gaat denken, ooooo we zien wel of er 
plaats is, dat kan niet. Op Schiphol kunt 
u ook niet instappen zonder gereser-

veerd te hebben. Nu zijn wij de boos-
doeners dat is dan maar zo.

U bent ook van harte welkom op onze 
soos, dat is elke woensdagmiddag. 
Koffie en thee met wat lekkers staat 
altijd klaar, soms ook een borrel en 
hapje. We  kunnen wel vermelden dat er 

Kerstbroden en een pakje  roombo-
ter voor de soosbezoekers en enkele 
oude senioren van Driemond klaar-
liggen en dat het één dezer dagen bij 
u thuis bezorgd wordt door ons zelf. 
Deze zijn gesponsord door AH Maxis 
Muiden, daarvoor hartelijk bedankt. 
Wij zijn blij dit te mogen uitdelen. 
Mocht u eenzaam en alleen thuis 
zitten met een karige Kerstmaaltijd, 
met wat voor reden dan ook, belt u 
mij en kook ik een hapje extra mee 
en breng het bij u thuis.
 
Onze laatste soosmiddag is woens-
dag 7 December, om het seizoen af 
te sluiten. 14 December de Kerstreis. 
Allemaal even bijkomen van de 
feestdagen, We starten, gepikt en 
gesteven, het nieuwe jaar op woens-
dag 11 Januari en hopen u allen 
gezond en wel weer te begroeten.
 

hele fijne kerstdagen en 
een goed .. gelukkig maar 
vooral gezond 2023 ! 

Namens seniorensoos     
Annie van Alphen  
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Liefde voor deze straat in Drie-
mond. Een eigen ‘laan’ in de 
herfst, nog in aanleg met de 
bomen in de mooiste kleuren en 
een vaal zonnetje wat probeert 
door te komen,

Voor het kind wat op 6-jarige leeftijd 
met zijn eerste zakmes de naam van zijn 
grote liefde in een hek gekerfd had. Hoe 
ze heet weet ik niet meer,

Voor het kind wat na een epische 
slalom door het bos alsnog gepakt 
wordt door de boswachter voor het joy-
rijden met gemeentelijke snoeibakkies. 

Liefde voor wat er op dit moment 
even allemaal is. Het zand tussen de net 
gelegde klinkers, de volkstuinen waar 
nu al het werk onder de grond plaats 
vindt, de ophogingen in het weiland die 
de biodiversiteit zouden moeten stimu-
leren (menselijke bemoeienis en biodi-
versiteit?) en de Gaasp!

De Gaasp die vertakt in het Amster-
dam-Rijnkanaal en het Gein of is dat 
andersom? Waar ik graag s ’winters 
in zwem en mij soms afvraag wat echt 
is - dat wat ik direct denk te zien om mij 
heen of datgene wat gereflecteerd wordt 
in haar water?

Liefde voor alles wat dit dorp zo bij-
zonder maakt. De weidsheid eromheen 
waar juist ruimte ontstaat voor zaken 
die niet met de gejaagdheid van onze 
huidige wereld te maken hebben en 
voor alles en iedereen die voor mijn tijd 
hebben bijdragen aan dit gevoel wat ik 
nu hier ervaar.

Ik zit zelf ook weer even op mijn 
fietsje rijdend naar school als klein kind 
met geen zorg in de wereld behalve dat 
ik moet oppassen niet in mijn enthou-
siasme op een geparkeerde auto te 
knallen. 

Ook mijn kinderen denk ik dit gevoel 
hier op deze plek en dit moment te 
kunnen meegeven dankzij betrokken-
heid, saamhorigheid maar ook ruimte 
voor ze om nog dingen te ontdekken en 
af en toe flink onderuit te mogen gaan.

Dit gevoel brengt mij terug naar 
opa’s, oma’s, ooms, tantes, ouders 
en mijn zus, maar ook de bijzondere 
vriendschappen die ik als mens soms 
kortstondig en bij hoge uitzondering 
ook langduriger nog steeds mag erva-
ren.

Ik realiseer mij dat kijken en zien 
twee hele andere dingen zijn want 

vandaag zie ik onze postbode die rustig 
haar werk doet. Niet vluchtig maar 
gewoon elke dag met aandacht en ik 
voel de waarde hiervan in plaats van 
haast en meer.

Wat een mooie plek om even te 
mogen zijn in de wetenschap dat dit 
gevoel ook weer zal verdwijnen.

Mark Teunissen

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

Voorlichtingsbijeenkomst 
Politie
De politie organiseert op dinsdag 14 
februari om 14:00 uur in de 
kantine van de MatchZo 
een voorlichtingsbijeen-
komst over fraude en 
oplichtingen van oude-
ren. Komt u ook?

En daar is het ineens uit het niets; liefde.
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Nieuws uit het dorp

Wat een mooie opkomst was het 
zaterdagavond en ontzettend leuk 
om weer nieuwe, jonge en uiter-
aard ook de vertrouwde gezichten 
te zien.

Zoals je op de foto’s kunt zien was het 
een zeer gezellige en geslaagde avond !
Onder het genot van een hapje en 
een drankje (met hartelijke dank aan 
Corrie, Marieke en Inge) werden de 
potjes gespeeld en de stand bijge-
houden.
Ernst en Henk eindigden op een gelijke 

eindstand echter Ernst heeft een paar 
marsen gespeeld en hiermee de over-
winning behaald en de Meijers wissel-
trofee gewonnen
Van harte gefeliciteerd Ernst !!
Mikki heeft de poederprijs gewonnen

Iedereen bedankt voor zijn/haar komst. 
Ik heb ervan genoten en hopelijk jullie 
ook !.
Tot de volgende keer .

Lieve groetjes
Joke 

Lichtjes in de kerstboom
Het gebeurt niet zo vaak dat Drie-
mond op AT5 te zien is maar op 
25 november zagen we René de 
Groot in het verslag over de licht-
jes in onze kerstboom. 

Waar ging het over? Naast de snack-
bar aan het Zandpad staat al jaren een 
grote blauwspar die ook altijd verlicht 
was rond de feestdagen. Een paar jaar 
geleden verdween opeens de kerstver-
lichting en René ging er achteraan. Er 
zou een evenementenvergunning aan-
gevraagd moeten worden….

René beet zich vast en werd van de 
ene instantie naar de andere gestuurd. 
Hij gaf niet op: de boom moest toch net 
als vroeger verlicht kunnen worden. 
Vorig jaar verscheen er opeens een 
hoogwerker en gingen 4 mannen licht-
jes in de boom hangen. Toen de stekker 

in het stopcontact van de nieuwe (!) 
elektriciteitskast ging, bleek er geen 
stroom op de kast te staan! 

Dit jaar lijkt het toch eindelijk te 
gebeuren. Er kwam bericht van Weesp 
dat op 7 december de kerstverlichting 
in de boom gehangen zal worden: ”dat 
daarmee de boom mag stralen in de 
donkere dagen voor kerst” 

Als u dit leest weet u of het gelukt is.  
Dankzij René, een echte Drie-
mondse volhouder!

Piet Roest Hartenjagentoernooi 2022
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Nieuws uit het dorp
Gezocht nieuwe kunstenaars
Kunstmanifestatie Weespers 
aan de wand

Pinksteren 2023 – Vrijdag 26 
t/m Maandag 29 mei 2023

CREATIEVE WEESPERS 
en DRIEMONDERS

De Adelaar opent haar deuren  voor alle Weespers , Drie-
monders en creatievelingen uit de omgeving van Weesp die 
op enigerlei wijze creatief met kunst bezig zijn en zich aan 
Weesp willen presenteren. 

Voor informatie en inschrijfformulier:
 aanmelden@weespersaandewand.nl
Aanmelden kan tot 15 januari  2023

"Wie vindt het leuk om 
samen met mij  een 
kunstexpositie in ons 
dorp te organiseren of nog 
leuker... zelf mee te doen??  
Ik weet dat er veel creatieve, 
kunstzinnige Driemonders 
zijn, maar waar precies???? 
Vandaar deze oproep!   Dus 
heb ik jou enthousiast 

gemaakt en wil je meedoen,  
(schilderijen, beelden, kera-
miek, glaswerk etc), hoe 
meer variatie hoe leuker....), 
neem dan met mij contact 
op via onderstaand telefoon-
nummer"

Erika Dekker
M:06-30788349 
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Determineren in Driemond

Op safari gaan in de tuin betekent een 
wereld vol leuke namen ontdekken. Het 
beestje moet immers een naam hebben 
en dus krijgen ze die van ons. Soms 
zijn ze fantasieloos, maar daardoor wel 
makkelijk te onthouden. Zo zegt de 
koekoek koekoek en hebben snuitke-
vers lange snuiten. Soms zijn de namen 
verwarrend. Het kan namelijk zijn dat 
het elfstippelig lieveheersbeestje maar 
negen stippen heeft. En soms vraag je je 
af: ‘Hoe zit dat”?

De eerste keer dat ik bij de snackbar 
in Driemond eten ging halen was na 
een klusdag. Het was heerlijk om de 
verfkwasten neer te leggen en even 
verderop iets lekkers te bestellen. We 
zaten in het zonnetje te wachten op 
onze bestelling onder de boom die er 
toen nog stond. We hoorden vogelge-
luiden en keken omhoog. Twee putters 
dansten om elkaar heen. Sindsdien 
zie ik ze soms 's winters bij mij in de 
tuin, genietend van de zaden van de 
kaardenbol. De putter is een vink en 
de kaardenbol een distel, dus de putter 
heet eigenlijk distelvink. De naam 
putter heeft hij helaas gekregen in 
gevangenschap. De zangvogel werd 
in een kooitje gedaan en kreeg water 
geserveerd in een vingerhoed. Hoe 
iemand het zo heeft kunnen bedenken 
weet ik niet, maar de vingerhoed werd 
aan een touwtje vastgemaakt en de dis-
telvink trok de vingerhoed omhoog aan 
het touw om te kunnen drinken. 

Gelukkig zie ik de roodborst altijd 
vrij rondhuppelen in de tuin. Met zijn 
oranje borst wel te verstaan. Dat hij niet 
oranjeborst heet komt doordat er een 
tijd is geweest waarin het woord oranje 
nog niet tot onze vocabulaire behoorde. 
Oranje werd gezien als een tint van rood 
en bruin en geel. Pas toen de sinaasap-
pels gemeengoed werden in ons land, 
kreeg onze taal meer kleur. Oranje 
komt van het woord ‘narang’, wat Per-
zisch is voor sinaasappel. Mocht je een 
jónge roodborst daarentegen zien, dan 
zie je zelfs geen oranje, want hij is bruin 
met geel. En soms zie je een klein bruin 
vogeltje in de tuin, die je al helemaal 
niet kunt determineren, omdat hij lijkt 
op al die andere kleine bruine vogeltjes. 
Niet getreurd, want ook hiervoor is een 
naam bedacht: het KBV-tje.

Wanneer je met de neus dicht op de 
kleine beestjes gaat zitten, dan gaat er 
pas echt een taalkundige wereld voor je 
open. Zo kun je tegen het lijf lopen: 
- het schaakbordlieveheersbeestje (met 

veertien vierkantige stippels)
- het landkaartje (een vlinder waarvan 

de onderkant van de vleugels een 
beetje lijkt op stukken grond  door-
kruist met wegen)

- de doodskopzweefvlieg (ik zie niet 
zozeer een doodskop maar wel het 
Batman-teken) 

- de bloedbij (met een rood achterlijf) 
- en de macrophya montana (tja, voor 

deze bladwesp heeft nog niemand een 
Nederlandse naam bedacht).

Waar ik altijd heel erg blij van word, 
zijn kleine beestjes met grootse namen. 
Zo heb ik eens de variabele dwergscha-
duwwants mogen fotograferen, een 
diertje van nog geen 5 millimeter. En 
ook motten doen het goed qua lange 
namen. Net voorbij de volkstuinparken 
zijn er in het Diemerbos weilanden die 
in het voorjaar vol staan met lichtroze 
pinksterbloemen, die overigens niet 
tijdens Pinksteren bloeien. In de zaden 
van deze bloemen leven de larven van 
een dagactieve nachtvlinder met een 
spanwijdte van slechts één centimeter. 
Dit kleine beestje heeft een naam zo 
lang als ons alfabet: de pinksterbloem-
langsprietmot. Ik zou hem zelf eerder 
de ode-aan-Ziggy-Stardust-mot willen 
noemen, want hij heeft koperkleurige 
vleugels en een roodoranje haardos. Ik 
ben fan. 

Bij die pinksterbloemen vind je overi-
gens ook het oranje(!)tipje, maar nu we 
moe zijn van al dat determineren, gaan 
we in House of Bird bij de hoofdingang 
van het Diemerbos even bijkomen. 
Daar gaan we genieten van een Vink 
Heerlijk, een Non Alk of een NogNiet-
NaarHuismus. 

Ja, inderdaad, ook het biertje moet 
een naam hebben.

Carla Custers

De pinksterbloemlangsprietmot

Energiebesparing
Wilt u ook een lagere energiereke-
ning en minder CO2 uitstoten? De 
werkgroep helpt u graag uw vragen 
beantwoorden over het energiezuiniger 
maken van uw woning. Ook als u huurt. 

Tip van de maand
De meeste cv-ketels staan op de 
fabrieksinstelling van 80ºC aan-
voerstemperatuur, maar werken effi-
ciënter op 60ºC. Deze snelle besparing 
scheelt veel gas, dus CO₂. En dit zonder 

verlies van comfort en geen risico op 
een koude douche. Kijk op https://
zetmop60.nl/ hoe u uw CV ketel kunt 
instellen.

Inloopavond Driemond
Op woensdagavond 21 december beant-
woorden wij graag uw vragen over 
isoleren, ventileren, verwarmen, zonne-
panelen met daarbij de kosten, bespa-
ring en subsidies. Daarnaast hebben we 
slimme tips waar u morgen al energie 
mee kunt besparen. De inloopavond 
vindt plaats in het dorpshuis in de 

Matchzo. U bent welkom vanaf 19:30 
en we sluiten af om 20:30. 

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, 
energiebesparing, groen & biodiversi-
teit.

Namens de werkgroep Energietransitie, 
Roeland Vos
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Ontspannen met TRE 

Nieuwe cursus bij Driemond Fit 

Er zijn veel manieren om je te ont-
spannen. Een hele praktische is m.b.v. 
Tension of Trauma Releasing Exer-
cises (TRE). Dat is een methode die 
het natuurlijke mechanisme van het 
lichaam in gang zet om spanning los 
te laten via trillingen. Dit mechanisme 
hebben we allemaal, maar zijn we ver-
geten te gebruiken. Als iets in ons leven 
gebeurt dat grote indruk maakt, dan 

kunnen mensen staan trillen op hun 
benen als een rietje. 

TRE is dus een praktische zelfhulp-
methode die je in staat stelt fysiek span-
ning en stress af te bouwen. Het helpt je 
om weer tot rust te komen, zowel fysiek, 
emotioneel als mentaal. Je kunt het 
gebruiken om chronische stress af te 
bouwen, maar ook na het sporten of na 
een drukke dag. 

Na eerdere succesvolle cursussen 
Ontspannen met TRE, geven Nicolien 
en Snežana in 2023 weer een cursus 
van 8 bijeenkomsten. Je leert TRE als 
methode, maar ook aanvullende ont-
spannings- en ademhalingstechnieken 
in combinatie met herstellende oefe-
ningen voor het  lichaam.  

Heb je behoefte aan ontspannings-
technieken? Meer rust in je hoofd en 
zachtheid in je lichaam? Doe dan mee! 

Kosten €225,- voor 8 bijeenkomsten 
Deelnemers Max. 16 deelnemers 
Tijdstip Dinsdag 19:00 - 20:30 uur 
Data 14 en 21 feb., 7, 14, 21 en 28 maart, 
11 en 18 april. 

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

Sleutels kwijt?
Bent u sleutels kwijt? Kom dan een 
kijken bij de Dorpsraad, het PostNL 
punt. Daar liggen al tijden verschil-
lende sleutels en 
sleutelbossen die 
door Driemonders 
gevonden zijn. (elke 
werkdag 10:00 - 
14:00 uur; zaterdag 
11:00 - 14:00 uur)
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Achterklep
Mijn favoriete plek in Driemond is rondom ons huis.

Sinds wanneer woon je in 
Driemond? 

Roeland Vos woont sinds oktober 2017 
in Driemond. Zijn vriendin Mirke 
kocht het huis aan het Zonnehof een 
jaar eerder (voor oudere Driemonders, 
ze wonen in het oude huis van Jan 
Buurman). Roeland werd in 1984 in 
Bennekom geboren. Al snel verhuisde 
het gezin naar buurgemeente Ede: 
vader, moeder en drie oudere zussen. 
Hij ging in Groningen studeren: 
Arbeids- en organisatiepsychologie en 
bedrijfskunde. 

Na zijn studie werd Roeland consultant 
bij een bedrijf in Utrecht, waar hij ook 
ging wonen. Hij werd adviseur bij aller-
lei grote bedrijven zoals Nuon, Philips 
etc. En hij ging reizen.

Op een zo’n reis, in 2015 ontmoette 
hij Mirke, in Nepal. “Onze eerste date 
was een trektocht van 12 dagen door 
de Himalaya”. Mirke, geboren in Fries-
land, woonde anti-kraak in Amsterdam 
en wilde graag een huis met een tuin. 
Zij verhuisde naar Driemond. Roeland 
vond het leven van een consultant 
niet bij hem passen, het werk gaf hem 
te weinig voldoening. Toen hij ook in 
Driemond ging wonen begon hij met 

het verbouwen van de zolder. Hij vond 
dat leuk: lekker werken met je handen 
met tastbaar resultaat. Als je verbouwt 
krijg je vanzelf ook te maken met het 
vraagstuk van energie. Hoe verbouw 
je zó dat je zo weinig mogelijk energie 
verbruikt maar het toch prettig aan-
voelt? Hij besloot zich te laten omscho-
len tot Passief Huis Vakman. Zijn eigen 
huis is inmiddels volledig geïsoleerd, 
de warmte van de ventilatie en het 
douchewater wordt teruggewonnen en 
de gasaansluiting is weg. En inmiddels 
is hij eigen baas en adviseert o.a. hoe 
woningen en wijken van het gas af 
kunnen. 

Roeland is een generalist: hij weet van 
veel dingen een beetje. Maar hij vindt 
het ook leuk om iets helemaal uit te 
pluizen, de kennis te gebruiken en het 
dan ook weer los te laten. Hij houdt 
van sporten en zit bij de vrijwillige 
brandweer.

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

Natuurlijk is zijn gezin het belang-
rijkste voor Roeland: vriendin Mirke, 
Remo van 4 ½ en Maite die 3 wordt. 
Als ouders van jonge kinderen gaan 
Roeland en Mirke bewust om met het 
milieu. Een groene tuin, zo veel moge-
lijk op de fiets, tweedehands spullen en 
vooral: dingen ervaren en samendoen 
belangrijk maken. 

Roeland wil zich inzetten voor het dorp 
en voor het grote collectief. Hoe passen 

we ons gedrag aan om de wereld leef-
baar te houden voor onze kinderen en 
blijven we daarbij met elkaar in verbin-
ding? ‘We liggen op koers voor circa 3,2 
graden opwarming in het jaar 2100. Dat 
heeft enorme gevolgen. Dus nu niets 
doen is geen optie’.

De werkgroep energietransitie is hij 
begonnen samen met Mathijs Petri, 
die stopte omdat hij de politiek in ging. 
Vervolgens kwam Ard Jonker met wie 
het goed klikte. Die is helaas pas over-
leden en Roeland mist hem erg. Inmid-
dels is de werkgroep aangehaakt bij 
Weesp Duurzaam, wat een vruchtbare 
samenwerking geeft. In Weesp zijn ze al 
langer bezig en hoewel het daar ook om 
vrijwilligers gaat werken ze professio-
neel en hebben o.a. de beschikking over 
energiecoaches.

Wat is je favoriete plek in 
Driemond?

“Rondom ons huis, als ik de deur uit 
stap zie ik een reiger, of zwaan en heel 
veel groen.”

Roeland Vos

Roeland wil 
zich inzetten voor 

het dorp en het 
grote collectief

Roeland is Passief 
Huis Vakman


