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informerend, opiniërend, objectief en transparant 

Stichting Vrienden van Duivendrecht 
  

Groen en kleinschalig 

 

… op de eerste zaterdag in mei...! 
 
 

                                                        Zaterdag 4 mei, ’t zesde Drechtje Kwartiertje: 

Tussen bezoekers aan het Dorpsplein zwaaide er eentje met enthousiasme naar Drechtje . Dát kon haar 

medewerker zich voorstellen omdat aandacht voor hèt trefpunt van Duivendrecht sinds de naamdag op 

zaterdag 9 februari 2013 alsmaar is toegenomen. Niet alleen vrijwillig(st)ers uit het dorp maar ook vanuit 

de Hein Schilder Groep BV uit Volendam, winkeliers, medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel en 

zelfs enkele lokale volksvertegenwoordigers hebben sindsdien blijk gegeven te willen DOEN.  
 

Natuurlijk viel in de achterliggende periode in het oog het op 27 april opdragen van de Heerlijkheid 

Duivendrecht aan de aanstaande Rex Lex, een wel heel bijzondere gebeurtenis. Terwijl enkele dagen 

daarvoor Drechtje ook nog eens verrast werd met haar nieuwe buur, een sierlijk door bankjes omgeven 

'Koningslinde'. De initiatiefnemer van het Oranjefeest op het Dorpsplein Jan van den Bol en de 

locoburgemeester onthulden de koningslinde in de vroege middag van 30 april.  
   

Daarnaast vallen sinds enkele weken opvallende Jamm FM mededelingen over belangrijke zaken in 

Duivendrecht te beluisteren. Ook zijn er niet zichtbare activiteiten die zeker bijdragen aan het toekomstig 

versterken van hèt trefpunt van Duivendrecht.  

Reeds bekend was dat in de voormalige Rabobank-vestiging met ingang van 2014 Fysiotherapie W.J. 

Kuiper komt.  
  

Voorts werkt de Hein Schilder Groep BV uit Volendam concreet aan het aanpakken van winkels, 

woningen plus het Dorpsplein en omgeving. Wat dit laatste betreft is de focus gericht op het blok winkels 

van de warme bakker en snackrestaurant met daarboven woningen. Belangrijk bij aanpak van dit blok is 

tevens de achterzijde welke gelegen is aan de Telstarweg. Van de zegsman van de Hein Schilder Groep 

BV uit Volendam begreep de medewerker van Drechtje dat met het gemeentebestuur zinvolle 

gesprekken gaande zijn.  
   

Het kwartiertje voor Drechtje was bijna voorbij toen een jongeman aan de medewerker vroeg of de 

burgemeester Drechtje al met een bezoekje vereerd had. ‘Neen’ luidde het antwoord van de 

medewerker. ‘Nou’, zo reageerde de jongeman, ‘misschien is het wel verstandig haar daartoe uit te 

nodigen. In elk geval nog voordat de zomervakantie begint.’ 

Zaterdag 11 mei 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  

 

Drechtje spreekt…       6 mei 2013  


