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          … houdt de moed erin!        
Drechtje  vindt het veelbelovend weer, met af en toe de zon!  

 

Zaterdag 13 april, ’t derde Drechtje Kwartiertje: 
 

Kordaat stapt een energie uitstralende vrouw op Drechtje  af. De vrouw ziet één van haar medewerkers 
en vraagt of behalve het Dorpshart ook de desolate toestand van de Antonius Hoeve aandacht krijgt. 
‘Jawel, mevrouw, hier is de laatste nieuwsbrief van de Vrienden van Duivendrecht, op pagina vier 
verwoorden de vrienden in een helder stukje dat het inzake de Antonius Hoeve te stil is.’ De medewerker 
van Drechtje  laat weten bezorgd te zijn, vertelt dat het gemeentebestuur zich op meerdere terreinen in 
zwijgen hult. Dan vraagt de vrouw ‘Maar, wat doen jullie nou?’ waarop de medewerker antwoordt: ‘De 
bestuurders van Ouder-Amstel elke keer erop wijzen dat ze, zoals beloofd, moeten Doen! Voor komend 
Weekblad Ouder-Amstel is een Persbericht gemaakt en is bij de gemeente om opheldering gevraagd.  
 

Even later is de medewerker in gesprek met een Duivendrechtse. Mevrouw vindt het een uitstekende 
zaak dat de vrienden zoveel tijd en energie steken in de leefbaarheid van Zonnehof. Ze heeft de indruk 
dat de nieuwbouw van scholen voor bewoners van het korte deel van de flat Jupiter problemen gaat 
geven. Drechtjes  medewerker vraagt welke te voorziene problemen ze in gedachten heeft.  
‘Nou, geluidsoverlast. Er zijn bewoners die door het 7 meter opschuiven van de nieuwbouw scholen 
richting Jupiter als gevolg daarvan meer dan anderen last van krijgen. En vergeet bij die overlast niet dat 
in publieke ruimte, pal voor de balkons extra speelterrein wordt gecreëerd. Nog maar niet te spreken van 
verkeersdrukte bij halen en brengen van kinderen. Zonlicht wordt mogelijk voor meerdere 
benedenverdiepingen van de flat weggedrukt. En, alstublieft, beste medewerker van Drechtje , vergeet 
niet dat de zonnepanelen zeer fel en onwenselijk licht kunnen veroorzaken.’ 
‘Tja,’ zegt de medewerker van Drechtje , ‘wij gaan er vanuit dat schoolbesturen en gemeentebestuur hun 
verantwoordelijkheid nemen. Die zal als het aan de vrienden ligt er toe leiden dat de afgesproken groene 
daken er toch gaan komen.’  
 

De medewerker van Drechtje  vraagt vervolgens een Duivendrechter met zonnebril of hij een vraag mag 
stellen over Dorpsplein en of Zonnehof. ‘Natuurlijk meneer, en laat ik maar meteen met de deur in huis 
vallen. Ik vind die A-10 met nieuwe schermen een verschrikking. Weet u wel dat bewoners aan de 
Molenkade nu al vreselijke last hebben van scherp zonlicht. Het is eventjes genieten maar alras kun je niet 
meer door je voorraam kijken omdat de werking van het zonlicht door de nieuwe geluidschermen je 
totaal verblinden. Maak dat ook maar eens kenbaar.’ 
 

Drechtje  is ook op Facebook te vinden. U wordt toch ook vriend(in) met haar? En, Drechtje  is vanaf 
komende woensdag, elk heel en half uur, te beluisteren op de lokale radio JammFM, ether: 104.9FM, 
kabel 103.FM. Zaterdag 20 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 en:      13 april 2013 


