
Dorpslied van Driemond

“het dorp waar ik altijd blijf wonen”



Oorspronkelijk lied gezongen door Co de Kloet en 
Menno Kalmann (piano) op 3 september 1983 
tijdens een uitzending van buurtradio 
Driemond door radio Stad Amsterdam.

In februari 2015 bewerkt door Tom Witkamp en 
voorzien van typische Driemond-beelden.



Tevens een promotie van Driemond en 
waar de Driemond-vlag voor staat.



In Driemond daar kom je per auto of fiets...



je wacht voor de brug bij de sluizen...



terwijl je er wacht, kijk je naar al het groen…



het water, de scholen, de huizen…



je vraagt jezelf af wat voor dorp zou dit zijn…



en je schiet een voorbijganger aan…



als jij hem dan vraagt: komt u ook uit dit dorp?



zingt hij dit refrein heel spontaan:



het Dorpsplein, het Zandpad
aan Gaasp en het Gein…



het dorp waar ik altijd blijf wonen…



ik praat met m’n buren, ik werk op de tuin…



wat zeker de moeite zal lonen…



de brug heel vaak open, de stoplichten rood…



maar wat kan het me eigenlijk schelen…



want Driemond blijft altijd mijn eigen domein…



en dat gaat mij nimmer vervelen !





Jaren geleden wilde groot Amsterdam…



haar grondgebied nog groter maken…



zij hebben toen even een brief opgesteld…



en stuurden die naar Binnenlandse Zaken…



toen hebben zij Driemond geheel opgeslokt…



maar Driemond wil zelfstandig zijn…



wij blijven een dorp binnen groot Amsterdam…



waar we heel erg tevreden mee zijn !



het Dorpsplein, het Zandpad
aan Gaasp en het Gein…



het dorp waar ik altijd blijf wonen…



ik praat met m’n buren, ik werk op de tuin…



wat zeker de moeite zal lonen…



de brug heel vaak open, de stoplichten rood…



maar wat kan het me eigenlijk schelen…



want Driemond blijft altijd mijn eigen domein…



en dat gaat me nimmer vervelen !





Van heinde en ver komen mensen naar hier…



voor tradities om hen te vermaken…



Oranjefeest, Geinloop en komst van de Sint…



je moet dat een keer hier meemaken…



de sportclub, de speeltuin,
ijsbaan en café…



waar het hele dorp zo van geniet…



vrijwilligers zetten zich jarenlang in…



voor gezelligheid die je hier ziet.



het Dorpsplein, het Zandpad
aan Gaasp en het Gein…



het dorp waar ik altijd blijf wonen…



ik praat met m’n buren, ik werk op de tuin…



wat zeker de moeite zal lonen…



de brug heel vaak open, de stoplichten rood…



maar wat kan het me eigenlijk schelen…



want Driemond blijft altijd mijn eigen domein…



en dat gaat mij nimmer vervelen…(1)



en dat gaat mij nimmer vervelen…(2)



ja.. dat gaat mij nimmer vervelen (3) !



wij zijn trots op Driemond !!!!




