
1e Feestelijke Drechtje 
kwartiertje 31 augustus 2013, 
de verjaardag van koningin 

Wilhelmina.

Vanaf 27 april jl. is ons heerlijk 
Duivendrecht  opgedragen aan 
onze koning, Heer van Duiven-
drecht. Natuurlijk is  dat een ludieke 
actie, maar het aardige is dat onze 
burgemeester bij de inhuldiging op 
30 april aanwezig was en zo onze 
heerlijkheid vertegenwoordigde. 
Dat vinden we fantastisch! 

Drechtje hoorde tijdens de zomer 

weer veel van de inwoners dat 
belangrijk is voor ons gemeente-
bestuur.

Geen afbraak Dorpshuis
Een belangrijk deel van de inwo-
ners van Duivendrecht, zo hoort 

Drechtje al geruime tijd, willen geen 

afbraak van het Dorpshuis meer. 
Veel te karakteristiek, laat het staan 
en knap het  op. Nieuw  sanitair, likje 
verf hier en daar, hip meubilair, de 
sporthal vergroten richting hal en 

bar, dus de hal wat kleiner en klaar. 
Doe uw  voordeel gemeentebe-
stuur in tijden van bezuinigingen! 
Easy toch?!

‘Rietje en Wietje’
Geluiden uit  de buurt rond de 

Begoniastraat bereiken Drechtje 
over ‘rietje en wietje’. De rietkraag 
bij het water wordt  niet  onder-
houden. Bewoners aldaar worden 
met hun klachten van Waternet 
naar gemeente gestuurd en vice 

versa. Drechtj e adviseert  de 

gemeente er gewoon wat aan te 
doen net  als aan de overlast met 
hangjong-eren en hun speciale 
rookgewoontes plus de handel 
aldaar in de rookwaren.

Kwijnende Koningslinde 
De door onze loco-burgemeester 
zo liefdevol geplante koningslinde 
op 30 april jl.  is  helaas kwijnende. 
Vind je het  gek als je als boom op 
zo’n treurig plein terecht  komt. 
Naar verluidt  zal de gemeente er 

wat aan doen. Drechtje is be-

nieuwd en ziet erop toe.

Geen woorden,maar daden
Op 28 november pas Commissie 
Dorpshart Duivendrecht? En met 
deze verwaarlozing van het  Dorps-
plein, de vele geruchten over hoe 
en wat maar nog steeds geen 
daden van het  gemeentebestuur. 
De verantwoordelijk wethouder is 
van goede wil, heeft  begrip maar 
ja er zijn nog een paar wet-
houders. Vanuit het meest gemal-
traiteerde dorp,  al meer dan twee  
eeuwen, hoort  u dat nu eens daar 
in Ouderkerk en maakt u zich eens 
onsterfelijk in de geschiedenis.  En  
toon eindelijk de juiste Daadkracht 
voor Duivendrecht!

Drechtje snakt naar het moment 

waarop zij haar blinddoek af kan 
doen en een levendig plein ziet. 
Zaterdag 7 sept. komen mensen 
de hele dag het Plein op Stelten 

zetten. Drechtje kijkt ernaar uit  en 

hoopt veel inspiratie op te doen.
Tot  volgende week allemaal, 
klokslag 13:00 uur op het plein!

Ik ben er weer, sterk en vastberaden
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informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant

Geïnteresseerd en/of meer weten?         Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl. 
Drechtje is ook geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. Ether op 104.9fm en kabel 103.3fm.

Drechtje spreekt:


