
 
Zaterdag 23 november  
Hij komt, hij komt, die 
goede lieve Sint… ?  

Drechtje vandaag samen 
met Sinterklaas  

 
Betekent gezelligheid op 

het plein  
 

Al lijkt ’t al 15 jaar dwaas 
 

Het had al lang anders 
kunnen zijn 

 
Als de door ons gekozen 

dorpsaristocratie 
 

Ondanks ons herhaaldelijk 
daarvan nota geven 

 
Zich niet stoort aan  

democratie 
 

Moeten we dit al 15 jaar 
beleven 

 
Hoe dure bijeenkomsten 

op onze kosten 
 

Met gepraat, gepraat en 
nog eens gepraat  

 
Ze nog steeds weinig be-

loften inlosten 
 

En een commissie waar-
over het niet gaat  

 
Praten achter gesloten 

deuren 
 

 
En de burger om partici-

patie vragen 
 

Mag die burger vooral 
niet zeuren 

 
Hierdoor telkens weer  

vertragen 
 

Drechtje samen met de Sint 
 

En al die vrolijke zwarte 
pieten er om heen 

 
Vraagt uit naam van elk 

kind 
 

Lieve Sint, waar gaat dit 
heen? 
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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 kijkt verder:

 
Kinderen willen hier  

spelen 

Tussen meer groen en 
een fontein 

Dat niet met advies- 
bureaus delen 

Maar gewoon mee- 
praten over ons plein 

Sint met al uw goede 
 relaties 

Breng dat over naar  
Ouderkerk 

Met uw eeuwenlange 
prestaties 

 

 
Krijgt u die elite vast aan 

het werk 

Gevolg daarvan vreugde 
in Duivendrecht 

Van jong tot oud 

Eindelijk belastinggeld 
goed terecht 

 
En bestuurders niet meer 

fout! 
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