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… nog 3 nachtjes slapen … 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Drechtje  telt de dagen tot 11 april! 
 

Zaterdag 6 april, ’t tweede Drechtje Kwartiertje: 
 

Koop toch allen bij de winkeliers in Duivendrecht, heel belangrijk! 
Het is toch heerlijk dat we buurtwinkels hebben? Lekker even de 
dorpspraat doornemen, geintjes uitwisselen, gezellig! 
  

Bibliotheek moet blijven: zeker weten! Centrum van boeken 
uitwisselen, kids die elkaar ontmoeten, oud en jong daar, de 
woensdagmiddag is nu al heel bijzonder in deze! 
 

Culturele manifestaties in het Dorpshuis: het Drecht theater ! 
Open podium, startende artiesten, parkeren geen probleem, 
regiofunctie. 
 

Regelmatige politiesurveillance vanwege scooters rijdend! en 
scheurend op het Dorpsplein. Boetes uitdelen, ook goed voor de 
kas! 
    

Het Dorpsplein moet GROEN GROEN GROEN én een grappige 
loopfontein, voor sier en om door heen te slippen ter verkoeling 
tijdens  warme dagen. Een speels element voor het oog en spelen 
voor kinderen, bankjes eromheen voor ouders en grootouders. 
Drechtje  zegt, er is geen duur adviesbureau nodig, bewoners 

weten al hoe ze het willen. 
  

En, is een lik verf hier en daar niet mogelijk, pimp de boel op! 
Kost een beetje voor een hoop bewonersplezier. 
 

Drechtje is heel benieuwd waar het gemeentebestuur haar 

11 april mee gaat verrassen. De inwoners zijn er ‘op papier’, zodat 
het gemeentebestuur alle tijd en ruimte kan nemen voor:  

Doen voor Drechtje ! 
 

Zat. 13 april is er om 13:00 uur weer een Kwartiertje. Komt u ook? 
 

Geïnteresseerd en/of meer weten? Bel met 020-699 2574  
of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl  

 

Drecht je  spreekt:      8 april 2013 

Drechtje kijkt heel graag  door haar 
cadeautje weer naar voren op een 
opgeknapt Dorpsplein Wie helpt 
haar daarbij? 
 

Drechtje kijkt vol trost naar de 
inwonersinitiatieven op haar plein! 


