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Starttijd wandeling tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf MatchZO

Wandeltocht: 4,5 km, 10 km en 15 km
Deze wandeling is voor iedereen die van wandelen houdt in een speciale kerstsfeer. U loopt 
door Diemerbos (paden verlicht) – langs de verlichte Gaaspermolen 
– door het dorp Driemond terug naar MatchZO. De lange routes gaan tevens door 
de nieuwe fiets/wandel-tunnels onder de A9 en verder.

Inschrijven & start/finish:
4,5 km: tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
10 km : tussen 18.00 uur en 19.00 uur
15 km : tussen 18.00 uur en 18.30 uur
Finish: Uiterlijk 22.00 uur

Deelname:
Voor Driemonders gratis zie bon in kader rechtsonder (4,5 km). Bon dus meenemen!!!Overige 
deelnemers betalen € 4,00 (indien lid van de KWBN-wandelbond) 
of € 5,00 niet leden). Deelname is inclusief “iets lekkers” bij de start en bij 
de rustpost. Enkele ouderen kunnen weer mee met de huifkar! Er is plaats voor 8 ouderen uit 
Driemond. U kunt zich opgeven bij de Dorpsraad (dorpsraad@driemond.info 
of tel: 0294-414883)

Verlichting:
De paden zijn speciaal voor deze gelegenheid gedeeltelijk voor u verlicht. Neem eigen lampionverlichting mee. De Breiclub heeft 100 
bijzondere lampionnen gemaakt! Lampion met gebreid mutsje + rood of wit lampje en stok te koop op zaterdag 16 december in Match-
ZO voor slechts € 3.00. U sponsort hiermee de breiclub van Driemond. 
Verlichte kinderwagens zijn ook van harte welkom. Geniet met elkaar van 
deze speciale kerstsfeer in Driemond.

Wij verloten 5 T-shirts van de Vrienden van het Diemerbos

Met sportieve winterse groet, 
initiatiefnemer Tom Witkamp

Mede namens:
Wandelsportcentrum 
De Verbinding 
MatchZO 
Dorpsraad Driemond
Breiclub ’N Steekje Los
Vrienden van de GaaspermolenVrienden van het Diemerbos

DEELNAMEBON GRATIS 
KERSTLICHTJESWANDELING 
 
Ik ben/wij zijn woonachtig in Driemond en loop/lo-
pen mee met de Kerstlichtjes wandeling 2017 (1 bon 
per huishouden) 
 
 
   Volwassene(n)  Kind(eren) 

Aantal: --------------------       ------------------

Kerstlichtjeswandeling in Driemond, 
zaterdag 16 december 2017
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De Dorpskrant is een uitgave van de
Stichting Dorpsraad Driemond.

De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar
en wordt huis aan huis verspreid
in Driemond, oplage 700 stuks.

 
Abonnement voor lezers buiten Driemond is

mogelijk  16,00 per jaar.
Bruggetjes zijn kleine advertenties en kosten

 4,00 per stuk.

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

worden niet geplaatst.

Redactie:
Nancy Wiltenburg-Gijzen

Christine Holierhoek
Klaas Rozendaal

Kantoor Dorpsraad:
Stammerlandweg 10 

1109 BR  Amsterdam Zuidoost
Tel. 0294-414883

E-mail: dorpsraad@driemond.info 
www.driemond.info

 
Kantooruren:

Ma. t/m do. 10.00 – 12.00 uur 
Kantoor is op vrijdag gesloten 

 
Opbouwwerk: 

AnneMarie Tiebosch

Adm.-secretarieel medewerker:
Nancy Wiltenburg-Gijzen

   

Verschijning  
Dorpskrant  

  De kopij voor de Dorpskrant dient  
  uiterlijk voor de  

  1e van de maand ingeleverd te  
  zijn bij de redactie van de  

  Dorpskrant: 
dorpsraad@driemond.info

  De verspreiding van de Dorpskrant  
  gebeurt in het weekend na de  

  15e van elke maand, behalve als de 
15e in het weekend valt. 

In de zomervakantie komt er geen 
krant.

 
BESTUUR DORPSRAAD 

DRIEMOND 
   
  

  Voorzitter, Klaas Rozendaal 
voorzitter.dorpsraad@driemond.info 

  Secretaris, Jan Salentijn 
secretaris.dorpsraad@driemond.info 

  Penningmeester, vacature  
  

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
van de voorzitter

 

1 Euro ontbijt groot succes
Op de laatste dag van oktober was er een zeer geslaagde bijeen-
komst in de Matchzo. Ongeveer twintig inwoners uit Driemond 
schoven aan tafel voor een heerlijk ontbijtje met een eitje! Een hele 
uitdaging voor Gladys en Corinne om een ontbijt samen te stellen 
en de kosten te bewaken. Buiten het feit dat we heerlijk hebben 
ontbeten …was het ook nog eens heel gezellig. De dorpsraad had 
het idee opgepakt om te kijken of er behoefte is om een ontbijt te 
organiseren voor Driemonders. (een soort test dus) Nu in de praktijk 
blijkt dat het ontbijt aanslaat gaan we dit absoluut meer organise-
ren. We komen hier zeker in 2018 op terug. Kom gerust met ideeën! 

Groen
Als voorzitter van de dorpsraad heb ik mijn bezwaren regelma-
tig geuit. Waar gaat het hier over? Het gaat over mijns inziens 
de status van het onderhoud van het “groen” in Driemond! 
Het betreft de status van o.a. tuinen van sommige woningen en 
de status rondom woningen. U herkent vermoedelijk wel zulke si-
tuaties. Maar het gaat ook over de status van matig onderhoud 
door de gemeente Amsterdam. We zien onkruid op en langs 
stoepen. We zien struiken te hoog worden waardoor er gevaar-
lijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. We zien struiken dusdanig 
groeien dat het gebruik van de stoep lastig is. In de herfst vind je 
bladeren op de weg en op de stoep welke gevaarlijke situaties kun-
nen creëren. Met een aantal betrokken bewoners uit Driemond 
hebben we onlangs een constructief gesprek gehad samen met de 
verantwoordelijke van beheer en groenonderhoud in ons dorps-
kantoor in Matchzo. Dit gesprek heeft er toe geleid dat we daags 
erna een schouw hebben gehouden in heel Driemond. Het was 
goed om de situaties ter plekke te laten zien. Inmiddels hebt u kun-
nen ervaren dat er herfstblad is opgeruimd door heel Driemond. 

Binnenkort wordt er extra groenonderhoud uitgevoerd. De start 
is 2 november a.s. Dit duurt ongeveer een week. Veel dank aan 
de beheer coördinator en de verantwoordelijke voor onder-
houd van Amsterdam. Dankjewel betrokken bewoners voor jul-
lie bijdrage aan het gesprek en schouw in Driemond. Mag ik te-
vens ook een beroep op alle bewoners doen - waar voor en/of 
achtertuin flink achterstallig is - om actie te ondernemen. Neem 
gerust contact met ons op als dit niet lukt. Samen kunnen we, 
daar waar mogelijk, zoeken naar een oplossing. In ieder geval 
heel veel dank aan iedereen – en dat zijn er heel veel – die al-
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     BELANGRIJKE DATA NOVEMBER/
DECEMBER

  

November 

18 Intocht Sinterklaas bij de gele-
brug in Driemond: aankomst 
11.00uur

25 Amsterdam Viert 50 jaar
Bijlmer

December

1 Uitnodiging Jaarvergadering 
Oranjevereniging in MatchZo
Aanvang: 20.30u

1 Opening Geinboogbrug. Van 
16.00uur-17.30uur: Opstap-
plaats Verlengde Buitenveer 
in Weesp

7 Bijeenkomst Historische Kring 
Driemond in MatchZo
Van 20.00u-21.30u 

9 Openmiddag Historische Kring 
Driemond in Huize Historica. 
Van 14.00u- 16.00u.

11/12/13 District Kampioenschap Biljart
5e klasse Libre

14 Buurtpreventie
informatieavond vanaf 19.30u 
in MatchZo

16 Kerstlichtjeswandeling: start 
18.00uur-19.00uur vanaf 
MatchZo

23 Kerstborrel in MatchZo

tijd bezig zijn rondom de woning. Uw inzet zorgt voor een be-
langrijke bijdrage aan een goede leefbaarheid in Driemond.

De kern
Eind oktober was het dan zover. Eindelijk kon iedereen die een uit-
nodiging heeft ontvangen een paar woningen bezichtigen. Zowel 
jeugd als ook senioren waren druk in de weer met meetlat en fo-
totoestel. Hier en daar was men al bezig om de kamer in te delen. 
Hier de bank daar de tafel…! Eigen haard medewerkers waren druk 
in de weer om aan te geven waar een hegje komt en antwoorden 
te geven op de vele vragen van eventueel toekomstige bewoners. 

Dorpsfonds
Als bijlage vond u in de vorige uitgave van de dorpskrant een ac-
ceptgiro kaart. Tevens de oproep om geld over te maken welke de 
dorpsraad zal besteden aan de driemondse tradities en de kosten 
van de dorpskrant. U reageert fantastisch! Het streven is € 10.000, 
- en we zien nu al ruim € 2000, - op de rekening bijgeschreven. 
Dank aan de snelle betalers. Wij houden u op de hoogte van het 
bedrag. Voor de zekerheid nog even het bankrekeningnummer:
Stichting Dorpsraad Driemond NL49 RBRB 0687 8214 95
Wij hebben inmiddels al toegezegd een bijdrage te kunnen leve-
ren t.b.v. onkosten Sinterklaas, kerstwandeling en de kerstborrel.

Kerstwandeling 16 december
Wij verwijzen u graag naar de voorpagina in deze krant. We-
derom zorgen we er weer voor dat u – indien slecht ter been 
– toch kunt genieten van de wandeltocht. Met paard en wa-
gen wordt het parcours gelopen. U kunt genieten van de sfeer 
en de fraai verlichte route! In tegenstelling tot voorgaande ja-
ren is de kerstwandeling een week eerder dan de kerstborrel. 
Op deze manier is er echt geen excuus meer. Loop dus gezel-
lig mee en geniet van deze bijzondere en mooie wandeling.

Kerstborrel 23 december
Dit jaar wordt de kerstborrel gehouden in Matchzo. Wij beloven 
u een zeer gezellig aangeklede Matchzo. Buiten branden vuur-
korven en binnen de openhaard en fraaie kerstverziering. Wij 
verwachten een grote opkomst. Op verzoek van de kerstwan-
delaars zijn beide evenementen nu gesplitst. Kerstmuziek en 
een kerstspecial. U wordt verrast ….meer kan ik u niet vertellen! 
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Herfst 

Waait het u ook om de oren? De herfst bedoel ik. Na de zomer is dat gebruikelijk zult 
u zeggen en dat is ook zo. Maar toch is het elk jaar weer eerder herfst dan waar je op 
gerekend had. Of zou dat komen door dat ik ouder word? Voor m’n gevoel had ik net 
de zomerkleren tevoorschijn gehaald en de zonnebrandcrème gekocht. Vanmorgen 
moest ik zelfs voor het eerst weer handschoenen aan.

Een paar forse stormen hebben de bladeren van de hoge bomen er af 
geblazen maar er is toch nog genoeg groen te zien. De peren en appels hebben we 
geoogst en verwerkt. (we kunnen zeker 20 keer hete bliksem eten *) En de 
kamerplanten, die ik altijd begin mei buiten zet, heb ik binnengehaald. Altijd weer 
even wennen zo’n ouderwetse vensterbank vol met planten. 

Inmiddels zijn de Driemonders gewend aan het nieuwe verkeersplein. 
Eén telefoontje naar Nancy heeft er voor gezorgd dat er bij het stoplicht voor fietsers 
aan de dorpskant een putje is gekomen. Als het maar een beetje geregend had bleef 
daar zo’n grote plas staan, dat je niet bij de knop voor het stoplicht kon zonder natte 
voeten te krijgen. Goed dat daar wat aan gedaan is. Ik zie wel dat sommige 
vrachtwagens die het dorp in moeten weinig manoeuvreerruimte hebben, maar 
verder alleen maar positieve geluiden. Hoewel ik benieuwd ben hoe je tegen de 
helling het dorp uit fietst als het gevroren heeft. 

Weet u nog dat ik klaagde dat het zo donker was langs de Provinciale weg toen er aan 
de brug gewerkt werd? Ik weet nu waarom het donker was: De Geinbrug ligt in een 
vleermuisroute en die route mocht niet verstoord worden door gele bouwlampen. 
Grappig dat je dat soort dingen niet weet. Of misschien wist u het wel maar ik niet. Op 
een zwoele zomeravond zie je ze vliegen, de vleermuisjes. Altijd een beetje 
onheilspellend omdat je ze niet hoort. Maar ze eten muggen, dat is positief. Want al 
ben ik vóór insecten, vooral voor bijen en vlinders natuurlijk, van muggen moet ik niks 
hebben. 

Ik had een insectenhotel in de tuin gehangen (zo’n ding met gaatjes). Af en toe keek 
ik eens maar het leek niet of er iets gebeurde. Tot ik iemand op visite kreeg met een 
scherpe blik die enthousiast meldde dat alle gaatjes dicht gemetseld waren: er 
moesten dus bijen in zitten. Twee weken later waren alle gaatjes weer open.
Niks gemerkt van uitvliegen. De natuur blijft een raadsel, en gelukkig maar. Stel je voor 
dat je alles snapt en weet wat er in je tuin gebeurt: dat is saai. Nooit meer een 
verrassing, nooit meer mislukte bloemkool of opeens een struikje tomaatjes. 
U begrijpt dat ik het nu over de moestuin heb. Is dat natuur? Nou het lijkt er op zullen 
we maar zeggen. 
De natuur in ons land houdt zo veel mogelijk alles bedekt en dat zou je met je tuin ook 
moeten doen: winterklaar is vanzelf klaar, niks meer aan doen.

Ik wens u veel lekker eten en mooie gedachten, (dat gaat vaak samen)

Uw Leentjebuur

*Recept hete bliksem van moeder Keijzer: gelijke delen aardappelen, 
moesappelen en zoete appeltjes koken, stampen, en vermengen met veel
stukjes uitgebakken rookspek. Zout en peper naar smaak.

Leentjebuur

Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer.

NIEUWS UIT 
HET DORP

Bedankje

Ik wil iedereen bedanken voor de bloemen 
en de kaarten die we hebben mogen 
ontvangen voor ons 60 jarig huwelijk. 
Speciale dank aan de Breiclub en de
SeniorenSoos.

Wij hebben een heerlijke dag gehad en we 
kijken er met genoegen op terug.

Hartelijke groeten,
Cor en Riek Tishauser

Collecte Nierstichting in 
Driemond

De Nierstichting is erg blij met uw bij-
drage opgehaald tijdens de collecteweek 
(september 2017)! Het thema van de
collecteweek
 “Geef nierpatiënten hun leven terug”. 

Alleen met uw hulp komt de draagbare 
kunstnier dichterbij. Die geeft 
dialysepatiënten hun vrijheid en energie 
weer terug. Hard nodig, want dialyse is 
geen leven maar overleven. 

De opbrengst in Driemond € 738,79. Dat is 
een mooi resultaat! Dankjewel collectanten 
en donateurs voor jullie inzet en donaties!

Klaas Rozendaal 
(coördinator in Driemond voor de 
Nierstichting)
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De Historische Kring Driemond bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die iedere eerste donderdag van de maand om 
20.00 uur bij elkaar komt in het Buurthuis in MatchZO. In Huize Historica, Lange Stammerdijk 33, is er Open Huis iedere 2e  

         zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur.        www.historischekringdriemond.nl

Gedichtje

Cor Oudmaijer was van 1972 tot janu-
ari 1984  woonachtig in Driemond op 
het Zonnehof 43.
In die jaren maakte hij een 
achtregelgedichtje over Driemond dat 
toen geplaatst is in de Dorpskrant. 

De precieze datum weet meneer 
Oudmaijer niet meer.
Mevrouw Teunissen was toen
administratief medewerkster van de 
Dorpsraad. 

Cor vindt het leuk, u dit gedichtje 
nogmaals te laten zien.
Een enkele regel is nogal gedateerd 
omdat toen de Sluisfabriek erg 
dominant de skyline van Driemond 
bepaalde.

DRIEMOND dorpje gelegen in de 
Zuidoostlob

Rijk omringt door landelijk schoon

Is omgeven door veel water

En draagt de Sluishaan als een kroon

Mondig is het door de Dorpsraad

Overleg is hier geen flop

Niet snel zal ik dit dorp verlaten

DRIEMOND is de vlag in top

Cor Oudmaijer
Driemond 1974

“Van Weesp nog nooit veel goeds gezien”

Deze harde uitspraak deed raadslid Kuil (KVP) 60 jaar geleden in de gemeenteraad van 
Weesperkarspel. De aanleiding was het plan van de provincie om de gemeente op te 
heffen en met name Weesp loerde op grote stukken grond. De Weesper raad was al 
akkoord gegaan, maar die van Weesperkarspel was unaniem tegen. Tien jaar later zou 
Weesperkarspel alsnog opgeheven worden, toen Amsterdam de Bijlmermeer wilde om 
meer woningen te kunnen bouwen.

De verhouding Weesp – Weesperkarspel is door de eeuwen heen wat eigenaardig 
geweest. Het uitgestrekte gebied van de plattelandsgemeente lag als een halve 
cirkel om de kleine stad Weesp. Zo dicht erbij dat bijvoorbeeld de molens aan de 
Utrechtseweg en de van Houtenfabriek op het grondgebied van Weesperkarspel lagen. 

Uitbreidingsplannen van de stad stuitten al snel op de gemeentegrens. Daartegenover 
was het raadhuis van Weesperkarspel altijd gevestigd in Weesp; van een ruimte in het 
stadhuis via diverse panden tot uiteindelijk het huis aan de Hoogstraat waar nu Midas 
Dekkers woont. Diverse burgemeesters, met name H.W.C. Ritterhausen, hebben geijverd 
voor een eigen raadhuis binnen de gemeente, maar het is er nooit van gekomen.
Voor veel zaken moesten de “buitenlui” naar de stad: Kerkgang, scholen, de weekmarkt, 
verenigingen en nog veel meer. Ook nu nog gaan wij Driemonders regelmatig de Hoge 
brug over.
Sinds kort is er een nieuwe fase ingetreden in de relatie. Wat Weesperkarspel ruim 50 
jaar geleden overkwam, staat nu Weesp te wachten: opgaan in een grotere gemeente. 
Al jaren vindt de provincie dat Weesp te klein is en wil dat zij zich aansluit bij andere ge-
meenten. Eerst was het Gooi in beeld, later de plassenstreek en sinds kort heeft Amster-
dam de Weespers uitgenodigd zich bij haar aan te sluiten.  

Het raadsbesluit in Weesp is duidelijk,  een forse meerderheid heeft  voor de grote stad 
gekozen.  
Nu dat gebeurt is, zullen het oude Weesperkarspel en Weesp uiteindelijk verenigd zijn.

TJark Keijzer 

Voor meer historische Dorpskrantstukjes kijk op historischekringdriemond.nl m.n. 
januari 2011
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Wil je wat leuks doen op vrijdagavond ?
Wist u dat Matchzo elke vrijdagavond gewoon geopend is ? Iedereen is van harte 
welkom om langs te komen. Voor het gezellig samen drinken van een borreltje, 
voor het organiseren van een kaartavondje, een spelletjesavond of wat dan ook.

Bij Matchzo hebben we 
nu alle grote sportzenders 
(Ziggo, Fox) en kunnen we 
dit tonen op de schermen 
en/of het grote scherm. 
Dus ook als u gezamen-
lijk een sportwedstrijd 
wil volgen, is dit na-
tuurlijk altijd mogelijk.

En speciaal om lekker
relaxed te genieten heb-
ben wij een zithoek ge-
maakt, waar u met elkaar 
lekker onderuit gezakt kunt genieten. 

Kortom, kom eens langs op vrijdagavond (of een andere avond). En als je iets 
wilt organiseren kun je altijd een mail sturen naar info@matchzo.nl. Wij denken 
graag mee met nieuwe ideeën.
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SCHOLENNIEUWS
Jan Woudsmaschool

Nacht zonder mama
De jongens uit groep 7 van de Jan Woudsmaschool 
waaronder: Shurdain, Valentijn, Niels, Xander, Reno, Lucas en 
David hebben op 15 september 2017 meegedaan aan de Nacht 
zonder Mama. Hier moesten wij een hut bouwen van touw, tak-
ken, karton en zeil. De volgende ochtend hoorden wij dat we 
hadden gewonnen. De prijs was dat wij op 1 november moch-
ten lunchen bij de burgemeester. Toen we bij het gemeentehuis 
van Weesp aan kwamen kregen wij informatie over de burge-
meester en het gemeentehuis. De lunch bestond uit koekjes en 
chocolaatjes, maar ook brood en drinken. Na de lunch 
kregen we een oorkonde (een soort beloning) en een 
tegoedbon voor Nelis. Ook krijgen we nog een rond-
leiding door het gemeentehuis met de hele klas!

Inspectie voor Onderwijs
Op 9 oktober jl. heeft de inspectie voor het onderwijs onze 
school bezocht. Met grote trots mogen wij melden dat zij onze 
school weer met een voldoende beoordeeld hebben. 
De inspectie beoordeelt scholen met een onvoldoende of 
voldoende op beleidsterreinen. Daarnaast mag zij een extra 
waardering uitspreken voor aangetoonde eigen ambities van 
scholen. Zeg maar een meerwaarde die aangetoond wordt. 

Op de zes beoordeelde beleidsterreinen (Aanbod, Zicht op ont-
wikkeling, Didactisch handelen, Kwaliteitszorg, Kwaliteitscul-
tuur en Verantwoording en dialoog) hebben we een voldoende 
gekregen. Op de beleidsterreinen ‘didactisch handelen’ en 
‘kwaliteitscultuur’ werd onze eigen ambitie nog extra gewaar-
deerd en gaven zij aan dat we op weg waren naar de 
beoordeling ‘goed’. Helaas bestaat de waardering 
‘ruim voldoende’ niet, maar dat was de indicatie van waar we 
op dat onderdeel zaten.

Cornelis Jetsesschool

Wat gaat de tijd toch snel. 
Het is alweer november.
Op de Cornelis Jetses 
waren er, naast het 
‘gewone’ leren, weer een 
aantal leuke en leerzame 
activiteiten.
Onder leiding van Natuur-
wijzer Agnes is groep 2-3 
en een paar dagen later 
groep 3-4 de natuur in 
gegaan. Al wandelend en 
spelenderwijs werden de 
kinderen opmerkzaam 
gemaakt op wat er zich in 
de natuur afspeelt. 
Groep 3-4 heeft o.a. veel 
geleerd over paddenstoe-
len en hun sporen. Groep 
2-3 heeft met name alles wat in de herfst op de grond valt be-
studeerd en besproken. Beide  groepen hadden, natuurlijk ook 
door het toen nog mooie weer, een  heerlijke en interessante 
ochtend. En als de wandeling dan ook nog afgesloten wordt met 
‘picknicken’ in plaats van je brood op school op te eten, dan kan

   de dag niet meer stuk.

Toen kwam: ‘Jetses Got Talent’. Elke laatste schooldag voor een 
vakantie wordt dit in school gehouden. Kinderen treden dan op 
voor hun medeleerlingen. Dat kan van alles zijn. Zingen, dansen, 
een toneelstukje. Erg leuk om te doen en om naar te kijken. En zo 
wordt ook de eventuele plankenkoorts overwonnen.

Op 2 november kwam Stichting “ieder Kind zijn eigen boek” op 
school langs. Samen met de milieupolitie en “Mijnheer nog een 
Keer”. De kinderen van de groepen 2 t/m 4 kregen na o.a. uitleg 
over het milieu het boekje ‘Schoon en Groen, Samen Doen’ uitge-
reikt. Maar het leuke aan dat boekje is, dat het verhaal ook over 
het kind zelf gaat en zijn/haar vriendjes. 
Heel persoonlijk dus. Eerst zorgde dat voor verwondering: he, hoe 
kan dat nu????? Maar toen het allemaal een beetje doordrong 
was iedereen enorm enthousiast. Een mooi initiatief, wat zeker 
het lezen zal stimuleren. Welk kind leest immers niet graag een 
verhaal waar ze zelf, samen met hun vriendjes, de hoofdrol in 
spelen. 



Licht zet inbrekers in het zicht

Licht aan. Voorkom inbraak!
Het is weer vroeg donker. Dat weten woninginbrekers helaas ook. Die slaan 
juist in de donkere dagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt? 
De donkere maanden zijn weer aangebroken en de politie is in samenwer-
king met onder meer de gemeenten en vrijwilligers ook dit jaar weer gestart met 
een actie om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en om de wo-
ning. Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebro-
ken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en bui-
tenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht.

Gelegenheid maakt de dief
Bij 80 procent van de woninginbraken 
zijn de daders gelegenheidsinbrekers. 
Ze hebben niet een bepaalde wo-
ning op het oog, maar kijken waar 
ze gemakkelijk kunnen toeslaan. 
Woningen waar bij de bewoners niet 
thuis zijn, vinden zij aantrekkelijk. Net 
als woningen waar ramen open staan of 
die slecht hang- en sluitwerk hebben. 
Ook werken  inbrekers graag op plaat-
sen waar niemand ze ziet. Met die ken-
nis kunt u uw woning beschermen.

Tijdschakelaars
De indruk wekken dat u thuis bent, kan gemakkelijk met tijdschakelaars. Deze 
schakelaars doen lampen automatisch aan. U bepaalt zelf het tijdstip waarop dit ge-
beurt. Luxere modellen tijdschakelaars kunt u zelfs zo programmeren dat de lampen 
iedere dag op een ander tijdstip aangaan. Door in meerdere kamers lampen op tijd-
schakelaars aan te sluiten, lijkt het nog meer alsof er echt iemand aanwezig is. Als u 
spaarlampen of ledverlichting aansluit op deze schakelaars, blijven de kosten beperkt. 
Het gaat er echter niet alleen om dat u licht in de woning laat branden, maar dat er 
ook goede buitenverlichting is. Eventueel kan men een radio of televisie aan laten staan. 
Het moge duidelijk zijn dat verder het goed afsluiten van deuren en ramen met degelijk 
hang- en sluitwerk en het niet in het zicht laten liggen van kostbare zaken (autosleutels, 
laptops e.d.) aan te raden is. 

Wat doet de politie? 
De politie heeft het drastisch verminderen van het aantal woninginbraken als prio-
riteit. Zo doet de politie na iedere woninginbraak standaard een grondig sporenon-
derzoek om te kijken of inbrekers vingerafdrukken of DNA hebben achtergelaten. 
Ook doet de politie altijd buurtonderzoek, we vragen hierbij bijvoorbeeld aan de bu-
ren of ze iets verdachts zagen. Verder waarschuwt de politie dat er een inbraak is ge-
weest. Bij huizen die op elkaar lijken, proberen inbrekers vaak op dezelfde manier bin-
nen te komen. Met die kennis kunnen bewoners zelf preventiemaatregelen treffen.

Bel 112, daar pak je inbrekers mee!
Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel altijd 112. De interesse van de politie gaat vooral 
uit naar mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel interesse hebben in huizen en/
of de omgeving. Ook verneemt de politie graag met welke auto of (brom)fiets/scooter 
deze mensen zich verplaatsen. Vooral de signalementen van de verdachte personen 
en de voertuiggegevens (merk, type, kenteken) zijn belangrijk. Wilt u liever anoniem 
blijven dan kunt u dat doorgeven geven via Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800-7000.
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Nieuws uit het Dorp

�uurtpreventie
Kom naar deze belangrijke 
informatie!

Veiligheid in Driemond gaat ons alle-
maal aan! Hoe maken de inwoners van 
Driemond hun fijne, maar ook afgelegen 
dorp een stuk veiliger? Bewoners ma-
ken zich ongerust en dat is niet geheel 
onterecht. 

Jaar over jaar zien we in Driemond het aan-
tal inbraken toenemen. De dorpsraad heeft 
het plan opgevat om hier iets aan te doen. 
Niet langer afwachten… maar actief actie 
ondernemen en alle driemonders informe-
ren – veiligheid van en rondom uw woning. 

Wat gaan we doen om Driemond veiliger 
te maken? Wij nodigen iedereen uit om 
naar de informatie avond te komen d.d. 
14 december 2017. We starten het pro-
gramma om 19:30 uur. Deze avond zijn 
er diverse sprekers o.a. politie, preven-
tieadviseurs, woningbouw vereniging etc. 

U wordt geïnformeerd over onveilige situa-
ties in Driemond en de modernste preven-
tie producten. Verder wordt u geïnformeerd 
over de kracht van WhatsApp buurtpreventie. 
Begin volgend jaar volgt een huis aan 
huis actie en geven preventieadviseurs 
persoonlijk advies. U ontvangt binnen-
kort persoonlijk bericht over deze actie!
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Als u opzoek bent naar een mooi, en 
betaalbaar Sinterklaas kostuum en/of 
pietenpak dan bent u bij ons aan het juiste 
adres! 
 
Sinterklaas kostuum: euro 25, - 
Pietenpak: euro 15, - (Volwassen maten) 
 
Neem contact op met: 
dorpsraad@driemond.info  
of bel 0294-414883 
 
De verhuur opbrengst komt ten goede van 
het Dorpsfonds. 

Driemond: ‘Het laatste stukje 
Amsterdam voor jonge gezinnen’

Op donderdag 9 november 2017 schreef nieuwszender AT5 
onderstaand bericht.

Het bericht dat jonge gezinnen de stad uít worden gejaagd, zette 
een groep VU-studenten aan het denken. Aan de hand van een 
berg data analyseerden ze waar deze gezinnen het beste naartoe 
kunnen gaan: Driemond.
Voor het onderzoek werd er naar van alles gekeken: het groen in 
de wijk, de scholen en parken, het veiligheidsgevoel, overlast van 
nachtleven, de luchtverontreiniging etc. En daar kwam Driemond 
uiteindelijk  als winnaar uit de bus.

Het gevoelsmatig dorpje ('Het is wel Driemond maar we zijn wel
gewoon Amsterdammers') onder de rook van Zuidoost is het  
groenst, heeft de beste ruimte-prijs-verhouding en toeristenover-
last zoals bijvoorbeeld in de binnenstad bestaat er niet. De 
conclusie van het onderzoek wordt in Driemond zelf natuurlijk 
onderschreven: 'Het is een dorpje maar het is het walhalla voor 
jonge gezinnen' en 'Veel groen in de omgeving en sociale controle. 
En geen parkeergeld!'
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Amsterdam viert 50 jaar Bijlmer: spektakel op 
25 november
Een expo met honderd bewoners van het eerste uur, dansvoorstelling, een middag 
met bekende schrijvers, talenten uit de Bijlmer die de nieuwe piano op station Bijlmer 
ArenA bespelen en een talkshow onder leiding van Patrick Lodiers. Het is een greep 
uit het openingsprogramma van 50 jaar Bijlmer, op zaterdag 25 november dit jaar. Het 
programma wordt nog verder ingevuld, maar is alvast te zien op: www.amsterdam.
nl/50jaarBijlmer

Op 25 november 2018 is het precies 50 jaar geleden dat de eerste bewoners in de 
Bijlmer de sleutel van hun nieuwe huis kregen. 
Vanaf dat moment heeft de Bijlmer zich ontwikkeld tot een levendige, diverse, veelzij-
dige buurt die vele bewoners, bouwkundigen, bestuurders, kunstenaars en anderen 
geïnspireerd heeft en dat nog steeds doet. Amsterdam viert dit jubileum. 

Een heel jaar lang, vanaf 25 november 2017 tot en met 25 november 2018, staat een 
groot aantal activiteiten en evenementen in het teken van 50 jaar Bijlmer. Diverse 
culturele instellingen, media, evenementen, scholen en andere partijen werken mee 
om een feestelijk
programma op te stellen met aandacht voor sport, talenten, wijkeconomie, 
bewonerspartcipatie en verbinding.
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Sinds wanneer woont u in 
Driemond?

Netty de Vries-van Arnhem woont al haar 
hele leven in Driemond, het vroegere 
Weesperkarspel. Hoewel, ze is in febru-
ari 1949 geboren in het Burgerziekenhuis 
en omdat haar moeder overleed toen 
ze acht weken was,  heeft ze de eerste 2 
jaar van haar leven bij een oom en tante 
in Weesp gewoond. Haar moeder kent 
ze alleen van foto’s. Toen haar vader her-
trouwde kon Netty weer terug naar huis, 
aan het Gein. Daar woonde ze met haar 
ouders en haar zus, die 11 jaar ouder was.

In 1962 verhuisde het gezin naar de 
Bletzstraat. Netty ging eerst in de 
Bletzstraat op school en later naar de huis-
houdschool, eerst in Weesp, na twee jaar 
in Hilversum. Na haar schooltijd kreeg ze 
een baan in Weesp, eerst bij Unic (wat 
later Blokker werd) en later ook nog in 
een soort gereedschapswinkel waar nu 
Van Amsterdam zit.  Het komt nog wel 
voor dat ze door Weesp loopt en dat ou-
dere mensen haar herkennen uit die tijd.

In 1973 trouwde Netty van Arnhem met 
Joop de Vries, die ook in de Bletzstraat 
woonde. Inmiddels zijn ze dus al 44 jaar ge-
trouwd. Ze gingen in het Zonnehof wonen 
en na 5 jaar verhuisden ze naar het huis aan 
het Zandpad, waar ze nog steeds wonen. 

Voor wie staat u klaar en wie 
staat er voor u klaar?
Het is duidelijk dat Joop en Netty bijna 
onafscheidelijk zijn, Joop is voor haar de 
belangrijkste persoon in het dorp. Toch 
heeft Netty nog genoeg eigen activiteiten.

Zo zit ze op de breiclub “’n Steekje Los” 
en is ze actief in de Historische kring 
Driemond. 
Ze was een van de auteurs van de laatste 
twee groene boekjes: deel 6 over de 
Middenstand en deel 7, dat net 
verschenen is, over de Verenigingen in 
Driemond vroeger en nu. 

Het zal duidelijk zijn dat de herinnerin-
gen aan vroeger hierbij erg belangrijk zijn, 
maar ook is het handig dat Netty zo veel 
mensen in het dorp kent en dat ze op ie-
dereen af stapt om ze naar hun verhalen 
over vroeger te vragen.  Vroeger zat ze ook 
nog bij volksdansgroep Minoesjka en bij 
de Line dancers, en ze hielp ook met de 
vakantieactiviteiten voor de kinderen. Tij-
dens een vossenjacht zat ze te breien in de 
tuin bij Attema: het viel eerst niemand op. 

Samen met Joop zit ze op jeu de boules 
op woensdagmorgen en ook eten ze 
graag mee met de 3-monden.

Voetbal is een ander verhaal. Joop 
voetbalde bij Geinburgia en Netty vond 
het niks: 22 gekken die achter een bal aan-
hollen. Maar later veranderde dat. Netty 
werd zelfs een van de leidsters van de
 kabouters, de F-jes. Ze werd goed door Joop 
geïnstrueerd hoe ze dat moest doen. Ze 
speelden 7 tegen 7. 

Het was een vrolijke bedoening want die 
kleintjes waren zó gauw afgeleid: midden 
in een wedstrijd kwam er een vliegtuig 
over en stond zo’n jongetje gebiologeerd 
naar de hemel te kijken: “scheids, een 
vliegtuig”. Of er was er een die tijdens 
een wedstrijd opeens bloemen ging 
plukken. 

Die zag madeliefjes en was verkocht.
Netty deed ook 7 jaar lang de was voor 
Geinburgia. Toen ze kampioen werden 
sprongen het hele elftal de prutsloot naast 
het veld in: pas met heel veel Shout (een 
vlekkenmiddel) werden de broeken weer 
wit. 

Nog steeds gaan Netty en Joop 
naar de thuiswedstrijden van Geinburgia.
Netty verkoopt ook van alles op creatieve 
markten en stond ook altijd bij de
kerstborrel met een kraam. 
Ze verkoopt zelfgemaakte kaarten, 
en allerlei cadeau-artikelen o.a. voor bij 
geboorten, verjaardagen etc. Ook vogel-
huisjes en thermometers, die ze samen 
met Joop maakt. Netty is altijd bezig, dat 
zal duidelijk zijn.

Wat is uw favoriete plek in Driemond?
Daar is Netty duidelijk over: de Matchzo. 
Daar doet ze jeu de boules, zit ze op de 
breiclub, eet ze met de 3-monden en heeft 
ze de bijeenkomsten van de Historische 
Kring. 
En Geinburgia natuurlijk. Netty wil graag in 
Driemond   blijven wonen, dat zal duidelijk 
zijn. Als ze maar opschieten met het groot 
onderhoud aan de straat.
 

Mijn favoriete plek in Driemond is de Matchzo


