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… kleine dromen komen uit...! 
 
 

                                                        Zaterdag 11 mei, ’t zevende Drechtje Kwartiertje: 

Drechtje vindt het fijn dat zij voor dorpsbewoners het vaste en zeer toegankelijke aanlegpunt is geworden, 

om  de bezorgdheid over het Duivendrechtse woongebied mee te kunnen delen. 

‘We verdedigen Drechtje te paard en te zwaard’ werd er afgelopen zaterdag geroepen. Inwoners vinden 

het heerlijk dit kwartiertje; sommigen zijn zo wanhopig en moedeloos, maar Drechtje montert op: ze heeft 

een verrekijkertje richting Ouderkerk speciaal van een betrokken politica gekregen en straalt uit: 

‘Houd op met dat gepraat en pak aan, doe wat al 14 jaar gemoeten had.’ 
   

Drechtje luistert verder en merkt op dat inwoners nog steeds boos en teleurgesteld zijn. De laatste 

raadsvergadering over Duivendrecht was ècht dramatisch: geen wedstrijdwaardige sportzaal en om 

hoeveel geld gaat het nou?  Geen fundament-achtig dak voor eventuele bouw later! Volgens 

wethouder Pieterman (PvdA), in de krant van 2006, ‘lag het geld al klaar'. Wat is er met al dat geld 

gebeurd dan? En nu de bezuinigingen als zoethoudertje hanteren, maar Drechtje is niet gek!  In Ouderkerk 

kan schijnbaar alles, daar is het mooi en netjes, een eigen gebouw voor de activiteiten van Coherente, 

mooie sporthal en geen verwaarloosde winkelstraat! Inwoners hier worden er niet goed van. 

Ook boosheid over de Zonnehof: schande wat daar gebeurt. Mensen wonen nu nog in het groen! De 

vogelgeluiden, er is zelfs een specht en nu moeten er bomen om vanwege verplaatsing scholen. Geen 

groen dak op de school maar ellendige zwarte glinsterende zonnepanelen. Drechtje hoort dat 

verschillende inwoners al hun dozen pakken om te gaan verhuizen. Verder grote ongerustheid over OBA, 

liefkozend ‘obaatje’ genoemd, beroemd in Ouderkerk en Zuid-Oost vanwege rust en stilte. Jongelui uit 

Ouderkerk komen daarom speciaal hier studeren! Veel meer service om boeken te zoeken en aan te 

vragen. Zou die bieb ook wegmoeten? Ze lijken wel gek! 
 

Drechtje begrijpt de onvrede en ongerustheid maar al te goed. Na 14 jaar van mooie beloftes is het even 

slikken, dat de meeste dromen bedrog zijn. Maar Drechtje zegt, dat ze laatst wakker werd en allemaal 

vrolijke bloembakken aan de lantarenpalen op haar plein zag. En ze denkt: misschien komen een keer in 

de zoveel tijd kleine dromen uit!  

 

Zaterdag 18 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.  

Ook is Drechtje geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. In de ether op 104.9fm en op de kabel 103.3fm 

 

Drechtje spreekt…       13 mei 2013  


