
Drechtje staat natuurlijk nog 

steeds parmantig en sokkel-
vast op haar plein. Maar 

soms kijkt ze over de pand-
jes van haar plein en wat ze 

dan ziet en ervaart ... 

Drechtje zegt: kom zaterdag 

12 oktober naar de golf-
baan!

De Amsterdam Old Course 
(AOC) is sinds jaar en dag 
gevestigd in Duivendrecht. 
De golfbaan, in 1934 aange-
legd naar ontwerp van de 
beroemde Engelse golfbaan 
architect Harry Colt, is één 
van de oudste golfbanen 
van Nederland. Het authen-
tieke clubhuis dateert uit 
1935 en werd ontworpen 
door architect Warners. 

De baan (ooit 18-holes) is 
een prachtige groene oase 
tussen de oprukkende be-
bouwing bij station Dui-
vendrecht en Amsterdam 
Zuid-Oost. 

Drechtje vindt dat dit best 
bewaarde geheim van Dui-
vendrecht binnen de plan-
nen voor de Nieuwe Kern z’n 
plek en functie moet be-
houden. Aan de inzet van 
de golfclub zal het in ieder 
geval niet liggen! 

De baan ligt in een veen-
polder en heeft een zeer rij-
ke historie. Het clubhuis ver-
keert in nagenoeg de oor-
spronkelijke staat. In 2012 
werd besloten tot een gron-
dige restauratie van de ou-
de veenholes. 

Deze waren zo erg verzakt 
dat de originele Colt con-
touren waren verdwenen en 
de holes bij regenval snel 
nat werden. Kort geleden is 
ook het unieke en karakteris-
tieke clubhuis onderhanden 
genomen. Het resultaat mag 
er zijn!

Drechtje nodigt u uit, want op 
zaterdag 12 oktober opent 
Clubhouse Old Course weer 
haar deuren voor ontbijt, 
lunch, borrel, diner. 
Met een prachtig terras en 
met uitzicht over eindeloos 
groen, mooie bomen, maar 
liefst 42 vogelsoorten en gra-
tis parkeren, is dit een unieke 
locatie in Duivendrecht. 

Ga eens op bezoek bij het 
Zwarte Laantje 4 en geniet!

Een dagje op stap  ...
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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:



Drechtje spreekt verder:

Drechtje nodigt u ook uit 
voor een kunstverkoop!

Weer even terug op de sok-
kel en afgelopen zaterdag 
was het lekker weer en reu-
ze gezellig op het plein. 

Speciaal en bijzonder be-
zoek kwam naar het plein 
om Drechtje te vertellen dat 
er deze week van 8 tot en 
met 12 oktober in het Dorps-
huis een heuse gemeentelij-
ke kunstverkoop is. Unieke 
werken van onder andere 
de inspirerende en nog 
werkende kunstenaar, de 
Duivendrechter Ton Albers 
(geboren in 1923), kunnen 
worden aangeschaft.
Wacht niet te lang, want 
we het eerst komt, het eerst 
maalt!

Verder was Drechtje ook blij 
verrast te horen, dat in de 
speech van de burgemees-
ter bij de opening van de 
expositie Gouden Eeuw in 
het historisch museum in 

Ouderkerk aan de Amstel, 
Duivendrecht een aantal 
maal speciaal genoemd 
werd.  
Een gemoedelijke dorps-
sfeer zo vlakbij Amsterdam, 
in de geschiedenis altijd 
overschaduwd, door dat-
zelfde Amsterdam.
 
Gemoedelijk of niet, verve-
lend voor Duivendrecht is 
het alsmaar gehoorde uit-
stel om te gaan Doen op 
het Dorpsplein: nu wordt het 
augustus volgend jaar! Ge-
lukkig opent  de fysiothera-
peut  met diverse specialis-
men  gelukkig al wel in ja-
nuari haar deuren.

Drechtje hoorde tot slot dat  
vele mensen blij zijn met het 
het Drechtje kwartiertje.  Kost 
het geld vroegen ze? 
Nee hoor! Drechtje en haar 
Dreamteam dromen van 
een spoedig opgeknapt 
Dorpsplein en doen daar 
belangeloos van alles voor!
 


