
Wie op een zonnige middag door de 

Dorpsstaat fietst, kan niet zomaar voorbij-

gaan aan het uitnodigende bord voor de 

Driesprong met daarop de tekst  

‘Koffie met Oma’s appeltaart’.

Die koffie met warme appeltaart en slagroom 

is echt iets om even voor af te stappen, want 

de homemade taart van Hans van der Haars’ 

moeder Ria is overheerlijk. Naast appeltaart be-

reidt Ria van der Haar ook zelfgemaakte toma-

tensoep, groentesoep en  erwtensoep voor de 

koude dagen. “Dankzij het feit dat mijn moeder 

deze home-madeproducten levert, heb ik heel 

veel vaste klanten, die na een fietstocht door het 

Twiske of elders hier op het terras komen lun-

chen of koffiedrinken”, vertelt Hans. “Zelfs op 

minder zonnige 

dagen kan men vanonder onze verwarmde en 

verlichte parasols genieten van koffie, een glas 

wijn, een  biertje borrel of een hapje.”

Tapbiervarianten
“Wat de bieren betreft, wij waren in de regio het 

eerste café met ijskoud 0 graden Heineken tap-

bier geserveerd in ‘bevroren’ glazen. Als speciale 

attractie hebben we maandelijks de introductie 

van een nieuw tapbiertje met bijbehorend glas.  

Ik noem hierbij de Belgische bieren Triple, Trap-

pist, de Coninck, Kabouterbier ‘la Chouffe’, dat ik 

op de businessborrel introduceer. De Maredsous 

dubbel is eveneens een prachtig biertje dat in 

een kelkachtige stenen bokaal wordt geserveerd, 

evenals het wit bier uit Beieren de Erdinger.  

Ons terras trekt veel publiek. Binnenkort hopen 

we het wat te vergroten door de bloembakken 

weg te halen. We willen het terras wat meer 

afschermen door plaatsing van een bescheiden 

hekwerk. Om de rokers, die over enkele maan-

den binnen niet meer mogen roken, enigszins 

tegemoet te komen, zijn er verbouwingsplan-

nen voor de entree. Een serre aan de voorkant 

van het pand is een wens die wij graag realiseren 

op termijn.” Hans heeft met het runnen van zijn 

bedrijf ontzettend veel steun aan Yvonne zijn 

vrouw. “Na de geboorte van onze dochter Fleur 

is ze in de zaak gekomen als barvrouw en kroeg-

baas en ze doet het fantastisch”, aldus Hans. 

Van goudsmid tot kroegbaas
“Als je weet dat ze goudsmid is van origine 

en als secretaresse heeft gewerkt bij Ballast  

Nedam, dan is de stap naar de horeca heel 

groot”, geeft Hans aan. Yvonne zelf reageert heel 

nuchter. “Als je een man in de horeca treft, is het  

een logische gevolg dat je er samen voor gaat. 

In deze branche is dat gewoon zo, zeker als  

je er voor kiest om geen gescheiden levens te  

leiden.” De kroegbaas en bazin hebben het  

grote geluk dat de wederzijdse ouders om de 

beurt elk weekend hun kinderen Fleur en Bob 

opvangen. “We zijn hen daarvoor heel dankbaar 

en om dat te laten blijken hebben we hen op  

een vakantie naar Egypte getrakteerd.”
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oma’s appeltaart, 
       driesprong-keurmerk.

Vrijdag 25 april 2008 van 17.30 - 19.30 uur 
Uw gastbedrijf: Hans en Yvonne van der Haar  

van Café De Driesprong
Locatie: Café De Driesprong, Dorpsstraat 40B, 

Landsmeer
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Driesprong-team en evenementen
“Bij het runnen van de zaak worden we gesteund 

door prima medewerkers We zijn heel blij met 

onze Ferry Rozendaal, Marja Teeken en Esther 

Vreeken. Als horecabaas moet je creatief blijven 

in het organiseren van activiteiten en evenemen-

ten, waarmee je klanten bindt. Wij organiseren 

onder andere de maandelijkse Crazy Friday’s, 

onze Back to the 80’s avonden, zomerfeesten, 

voetbalavonden, dart- en biljartactiviteiten. 

In juli staat het EK voetbal centraal bij ons. De 

wedstrijden zijn dan op groot beeldscherm 

te volgen. We hebben altijd een leuke verras-

sing voor de bezoekers in de vorm van T-shirts,  

caps met tekst. In de weekenden draaien we  

op 5 tv-schermen clips. Door de DORA- 

dart -wed strijden van onze wedstrijdteams de 3- 

Sprong, Heleboell, de Kannibalen, de 6-Sprong 

zorgen we voor sportieve gezelligheid in huis 

en buitenshuis in de regio. Zelf speel ik ook dart 

in competitieverband en ik biljart ook, je moet 

toch iets aan sport doen. Jammer genoeg kan 

onze jaarlijkse uit en thuis biljartwedstrijd met de 

Compaen niet doorgaan omdat de Compaen uit 

Oostzaan net gesloten is.”

Jubileum
“In  augustus van dit jaar hopen we het twaalf 

en een half jarig bestaan van onze Driesprong  

te vieren. In 1996 gaf ik de Driesprong haar eigen 

naam en imago weer terug .Voor die tijd was  

de oude Driesprong  in andere handen over-

gegaan en kreeg het achtereenvolgens de na-

men Cafe Yes, the Beach Club en Happy Days.”

 Hans is vanaf zijn 25e werkzaam in de horeca.  

In 1988 begon hij bij Paul en Joke de Wit als  

barbediende in wat toen nog Hotel-Cafe- 

Restaurant de Driesprong was. Hij runde daarna 

zijn eigen Snookercafe in Landsmeer en kocht 

Happy Days. Met de verkoop van het exclu-

sieve interieur van Happy Days kon ik het oude 

Driesprong-concept terug halen en het bruine 

café-imago herstellen. Het snookercafé bleek 

een hype, die niet stand hield, vandaar dat ik  

die zaak heb afgestoten. Het Driesprong-con-

cept is veel constanter en succesvoller. Op de 

driesprong van wegen in Landsmeer is het goed 

toeven in de Driesprong van Hans en Yvonne.

Tiny Kuiper

Algemene Leden Vergadering
Op 26 maart 2008 heeft de algemene ledenver-

gadering plaatsgevonden. Na de reguliere on-

derwerpen zoals het financiële jaarverslag 2007, 

de begroting 2008 en het verslag over het jaar 

2007 hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het 

afscheid van onze bestuursleden Peter de Graaf 

en Nico Perdaan. 

Peter de Graaf neemt na een periode van 16 

jaar(!) afscheid als bestuurslid. In de afgelopen 

periode heeft Peter de winkeliers vertegenwoor-

digd en heeft dat op uitmuntende wijze gedaan. 

Het zal moeilijk zijn om hem te vervangen. Wij 

hopen dat wij Peter nog vaak mogen zien bij 

onze business borrels en andere activiteiten.

Tenslotte hebben we afscheid genomen van 

Nico Perdaan. Allereerst werd Nico toegespro-

ken door Dick Wolff. Vervolgens heeft Evert 

Goldebeld, onze nieuwe secretaris, hem toege-

sproken. Tenslotte werd het woord genomen 

door wethouder Cornelis Wals. Na enkele mooie 

woorden werd Nico verrast met het feit dat de 

gemeenteraad heeft besloten Nico een Zilveren 

Zwaan toe te kennen. Deze onderscheiding 

wordt in principe slechts toegekend aan per-

sonen die zich gedurende vele jaren (circa 25 

jaar) zich hebben ingezet voor de maatschappij. 

Echter gezien de verdiensten van Nico heeft de 

gemeenteraad besloten af te zien van de stan-

daardregels en een uitzondering te maken. Van-

af deze plek feliciteren wij Nico nogmaals met 

deze onderscheiding.

Bestuursmutaties 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn 

twee bestuursleden afgetreden, zoals hier-

voor gemeld. Daarnaast laat Nico Perdaan de 

functie van secretaris vacant. Bij de Algemene 

Leden vergadering zijn Johan Plemp en Otto van 

Haarlem toegetreden tot het bestuur. Otto van 

Haarlem zal functioneren als vertegenwoordiger  

van de winkeliers. Johan Plemp zal toetreden  

als algemeen bestuurslid. Evert Goldebeld heeft 

de functie van secretaris op zich genomen. 

Het bestuur bestaat op dit moment  

uit de volgende personen:

Jordi Bakker Voorzitter  

Karina Bont bestuurslid

Evert Goldebeld Secretaris  

Miranda Zwarthoed bestuurslid

Fons Huijerman Penningmeester  

Johan Plemp bestuurslid

Otto van Haarlem  Vertegenwoordiger 

 Winkeliers 

Harold van Leeuwen bestuurslid

Vanaf deze plek wens ik de nieuwe bestuurs-

leden veel succes toe. Persoonlijk ben ik ervan 

overtuigd dat wij een mooi team vormen en 

klaar zijn voor de toekomst.

Vertrek wethouder C. Wals
Zoals een ieder weet heeft onze wethouder C. 

Wals aangegeven zijn functie neer te leggen. Wij 

betreuren dit besluit zeer, maar het spreekt voor 

zich dat wij dit respecteren. In de afgelopen jaren 

hebben wij zeer plezierig en constructief samen-

gewerkt met de heer Wals om gezamenlijke pro-

blemen aan te pakken. Wij spreken hierbij onze 

dank uit aan de heer Wals voor de samenwer-

king en wensen hem veel succes, zowel zakelijk 

als privé. 

Gemeenteoverleg 
Als gevolg van het aftreden van de heer Wals en 

het feit dat onze contactpersoon bij de gemeente, 

mevrouw N. Nijstad, met zwangerschapsverlof 

is, laat het eerstvolgende gemeenteoverleg nog 

steeds op wachten. Gezien de ontwikkelingen 

binnen het dorp, zoals bouwperikelen centrum, 

jeugdoverlast (bijvoorbeeld aanstaande luilak) en 

doorstroming dorp zijn wij van mening dat dit 

overleg zo snel mogelijk wordt opgepakt. Naar 

alle waarschijnlijkheid zal dit plaatsvinden zodra 

de vervanger van de heer Wals bekend is. 

Jordi Bakker
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