
... Ditmaal een rumoerig 
kwartiertje, dat elke week 

opnieuw uitloopt. Zo ook de-
ze zaterdag ... 

Voorbijgangers zijn het er over 
eens ‘vragen kost geen geld’ 
en daarom vanmiddag veel 
netelige vragen en rake op-

merkingen aan Drechtje’s Dre-
amteam.

‘Het is toch zondegeld al die 
onderzoeken uit het verleden, 
hoeveel geld is er niet over de 
balk gesmeten met al die bu-
reaus die jarenlang bezig wa-
ren aan een Dorpshart voor 
Duivendrecht. En… kijk eens om 
je heen…’ roept een jonge 
vrouw  met zware boodschap-

pentassen Drechtje toe.

‘De gemeente houdt de hand 
altijd stevig op de knip als het 
om Duivendrecht gaat’, weet 
een heer die al een halve 

eeuw  in Duivendrecht woont. 
‘Het lijkt  wel alsof de gemeente 
geen cent te makken heeft’, en 
met die opmerking doet een 
aardige dame een duit in het 
zakje. ‘Straks is dit winkelplein 
geen rooie cent meer waard 
en gaat het allemaal nog meer 
in de papieren lopen.’ Een win-
kelier meldde: ‘Het zal een 
dubbeltje op zijn kant worden 
allemaal…, dit is écht geen 
fluitje van een cent!’

 
Drechtje begrijpt: ‘Als je voor 
een dubbeltje geboren bent, 
word je nooit een kwartje’ 
maar of het echt nodig is om 
ieder dubbeltje drie keer om te 
draaien?’ Een statige jonge 
man: ‘De gemeente zat heus 
niet op zwart zaad, maar heb

ben eerder de laden elders ge-
licht!’Een bezoeker van de bi-
bliotheek zegt best voor een 
dubbeltje op de eerste rang te 
willen zitten in een mooi nieuw 
gezellig Dorpshuis. Inmiddels 
staat er een grotere groep 
mensen, oud en jong en alles 
daar tussen in en de opmerkin-
gen vliegen over en weer: 
‘geld regeert de wereld’,  ‘wij 
zullen eieren voor ons geld 
moeten kiezen’, ‘de gemeente 
zal toch echt geld moeten op-
hoesten’. Drechtje knikt instem-
mend en herinnert zich dat de 
raadsleden OOIT daarvoor ge-
kozen hebben. Ze hebben er 
heel wat woorden aan vuil 
gemaakt, maar weet men ei-
genlijk wel dat tijd geld is? 

De tijd zal het leren! Of moeten 
de Duivendrechters zelf met de 
pet rondgaan?

Genoeg leergeld betaald.  
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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:


