
Er zit muziek in Duivendrecht 
en... Drechtje zingt haar 

hoogste lied.

Wat Drechtje deze 1e zaterdag 
in september zag en hoorde 
klonk haar als muziek in de 
oren.

Het leek wel of ‘Duivendrecht 
op stelten’ stond.

De boventoon
Rond Drechtje’s sokkel iedereen 
en alles druk in de weer: 
kraampjes, een luchtkussen, 
oud-Hollandse spelletjes, ver-
snaperingen, koopwaar, cursus-

aanbod, een meneer van de 
EHBO.
Alle registers waren openge-
trokken. Het dorpshuis wagen-
wijd open en dat op zaterdag? 
Maar  toen heuse Neuteblazers 
de boventoon voerden en  vro-
lijk het, anders zo kille en kale,  
Dorpsplein binnen marcheer-
den, leek het erop dat er hier 
een feestje was. 

Waar was het feestje?

De burgemeester vertelde dat 
het feestje hier was, bij Drechtje 
op het plein. Hele sterke, stoere 
kinderen hielpen de burge-
meester om de feestvlag hoog 
naar de top te draaien. Vele 
handen maken licht werk, dat 
zag Drechtje wel vaker. 

En aan vrijwilligers in hun zonni-
ge gele shirts: geen gebrek. De 
bloemenman zette spontaan 
de zonnebloemen in de aan-
bieding en de Zonnebloemlote

rij ging enthousiast van start. Op 
het plein heerste een gemoe-
delijke dorpse sfeer. 

Drechtje was in haar nopjes met 
zoveel vrolijke noten:

Drechtje bloosde van de aan-
dacht van de Neuteblazers uit 
Diemen. En schonk de muzikan-
ten verlegen haar ansichtkaart 
met de ‘Groeten van Drechtje’ 
En verzuchtte: ‘een lange weg, 
een zeer lange weg, zeg dat 
wel!’
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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:

‘It’s a long way to Tippe-
rary, 
it’s a long way to go, to the 
sweetest girl I know.



Drechtje spreekt verder:

‘In alle toonaarden’

Op het bankje bij de jonge  
koningslinde vertrouwde een 

oudere dame Drechtje toe dat 
zij echt niet zoveel noten op 
haar zang heeft maar oh, zo 
graag overdag in Duiven-
drecht met leeftijdsgenoten 
gezellig een kopje koffie wil 
drinken voor een prettig prijsje, 
om gewoon een babbeltje te 
maken zonder georganiseerde 
activiteiten.

Een heer kwam speciaal naar 

het Drechtje kwartiertje om te 

vragen of Drechtje iets kon 
doen aan de miserabele toe-
stand van het wegdek van het 
fietspad langs de Rijksstraat-
weg: de stenen staan gewoon 

overeind. Drechtje beloofde 
alles op haren en snaren te 
zetten om brokken te voorko-
men. Een toontje lager zingen 
is er voor zoiets niet bij.

Drechtje pakte haar verrekijker-
tje en keek wie er in het hoge 
bakje van de Brandweer de 
boventoon voerde.
Wauw, zo hoog… als ze maar 
niet uit de toon vallen.

Het oude liedje 

Voor opmerkingen over het 
fietsen en brommeren dwars 
over het plein, het aloude lied-
je, stuurde Drechtje de gebrui-
kers van het plein door naar 
de wijkagent, die deze dag 
toch de eerste viool speelde, 
omdat er een grote Veilig-
heidsmarkt georgani-seerd 
werd door de Brand-weer en 
de Politie.

Nu iedereen met stille trom 
huiswaarts gekeerd is blikt 
Drechtje terug op een mooie 
dag en een enerverende 
week. Drechtje en de Heerlijk-
heid Duivendrecht waren 
hoog gekwalificeerd voor het 
dromenboek voor de nieuwe 
koning, kregen landelijke be-
kendheid maar haalden plaat-
sing net niet. 

Niet getreurd:
Volgende week is het Open 
Monumentendag in Duiven-
drecht en om 13:00 uur deelt 
Drechtje uit.

Drechtje verrast u met ‘Beelden 
in Duivendrecht’, een tweeluik 
dat u gratis meekrijgt.


