
... zaterdag 26 oktober, de 
wintertijd begint... 

Drechtje - als altijd goed bij de 
tijd - spreekt: ‘De tijd gaat snel, 
gebruik haar wel!’

In een tijdsbestek van 15 jaar  
passen en meten is aan het 
Dorpshart veel tijd versleten. 
Het lijkt wel of politici de tijd 
aan zich zelf hebben en zeeën 
van tijd nemen. En hun onver-
mogen iets te DOEN liever niet 
aan de grote klok hangen.

‘Al tijdenlang is er niets con-
creets gedaan aan het Dorps-
hart’, moppert een voorbijgan-
ger.
Verontruste ouders geven aan: 
‘De schoolgebouwen hebben 
écht hun beste tijd gehad en 
de tijd zal leren of er dit jaar 
nog een spade de grond in-
gaat. Bij tijd en wijle komt er 
een berichtje voorbij. Maar de 
tijd kent geen genade’.

Omwonenden: ‘Bewoners en 
bedrijven luiden al jaren de 
noodklok en als zij in geen tij-
den iets horen: dan gaan alle 
alarmbellen rinkelen’.
Meer burgers komen naar het 
plein: ‘Is ons Duivendrecht echt 
verleden tijd?. Denken ze in 
Ouderkerk wel aan ons?’
‘De tijd zal het leren...’, verzucht 
Drechtje.

Vadertje Tijd snelt in een mum 
van tijd naar Drechtje en spreekt 
haar moed in met een bijde-
tijdse song van wijlen André: 

‘Het is de tijd, de hoogste tijd, 
wij kijken uit naar een plein vol 
gezelligheid. Dag college en 
dag raad, u komt hier toch 
weer?’. 

‘Dit kan toch niet in lengte van 
tijd zo doorgaan?’ merkt een 
kind van zijn tijd op ‘dit centrum 
heeft de tand des tijds echt 
niet doorstaan’. 
‘De tijd is rijp voor een nieuw 
bestuur: er is een tijd van ko-
men en een tijd van gaan!’ 
merkt een waardige heer op. 
‘Ik ga heus met mijn tijd mee’ 
en ‘ik blijf de noodklok luiden’. 
Een veertiger merkt op: ‘Het is 
hier blijvende komkommertijd’
Ze moeten eens naar spreuk 
aan de toren van de Amster-
damse Koopmansbeurs kijken: 
Beidt Uw tijd, duur Uw uur!

De tijd heelt  al die wonden 
niet… aan dit tijdvak moet echt 
een einde komen.
Er is tijdnood. En als de nood 
het hoogst is …

Die uitdrukking klinkt als een 
klok. Alleen de klepel is zoek!

Het is de hoogste tijd!  
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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:


