
Trippel trappel trippel trap. 
't Is het paard van Sinter-
klaasje,  
Stippe stappe stippe stap  
Maak dat plein nu snel af, 
toe,  
Wij zijn al die plannen moe! 
 
Op het dorpsplein - rond de 
klok van één - slechts an-
derhalve man en een paar-
denkop, tot de zachte 
paardenvoetjes langzaam 
dichterbij komen en warem-
pel… Daar om de hoek van 
de bibliotheek verschijnt het 
beste paard van stal. ’Ik ben 
het even helemaal zat, daar 
boven op die daken!’ zegt 
de berijder, ’en bovendien 
wil ik even rustig met Drechtje 
spreken.’  

De hoogbejaarde heer kijkt 
eerst naar Drechtje’s blind-
doek en vervolgens richt hij 

zijn blik over het plein: ’Ik zal 
maar meteen man en paard 
noemen. Ik ben echt niet 
over het paard getild, maar 
wat ziet het er hier uit, zeg… 
Een blind paard kan hier 
geen schade doen.  
Ik krijg hier om de haverklap 
smeekdichten over!’  

Sokkelvaste Drechtje fleurt op 
en ziet de heer met de lan-
ge baard als haar prins op 
het witte paard en samen 
concluderen ze dat de men-
sen die de teugels in handen 
hebben jarenlang het paard 
achter de wagen spannen 
en voortdurend op het ver-
keerde paard wedden.  

’Het Dorpshart Duivendrecht 
was toch hét paradepaard-
je bij de raadsverkiezingen in 
2010?’ roept een voorbij-
ganger. ’Nu ze stevig in het  
 

 
zadel zitten is Duivendrecht 
stokpaardje af!’ 
’Straks trekken ze aan een 
dood paard en moeten de 
oude paarden weer van stal 
gehaald worden’, merkt een 
ander op. ’Ach’,  verzucht 
een dertiger: ’een gegeven 
paard mag je niet in de bek 
zien, toch!’ 
Kleine kindertjes aaien liefko-
zend het paard maar zien 
Sinterklaas nu wel écht boos 
worden. 
’Faceliften, restylen, opfleu-
ren, verhuizen naar de an-
dere kant…dat kan Bruin 
niet trekken? Flauwekul! Nog 
nooit van paardenmiddelen 
gehoord? Ik ken mijn pap-
penheimers van haver tot 
gort…  
 
Ze gedragen zich als luxe 
paarden, zitten té hoog te 
paard’. 

Zachtjes gaan de paardenvoetjes…
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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:



Drechtje spreekt verder:

’Alle lof voor die werkpaar-
den, die er nog een aantal 
pk’s extra tegen aan gooi-
en om te voorkomen dat 
een Trojaans paard binnen-
gehaald wordt’, voegt 
Drechtje toe, ’ik hoorde ze 
donderdagavond nog in de 
commissievergadering: Po-
werhorse, zogezegd’. !
Plots rennen vrolijke knecht-
jes het plein op. De Zorgpiet 
maant de Sint om nu echt 
mee te gaan. ’U werkt veel 
te hard en het wordt straks 
al weer nachtwerk! Meer 
rust is beter voor uw hart…’ 
’Ja maar, dit Dorpshart’ 
stribbelt Sint tegen ’gaat mij 
écht aan het hart….’ 
 
’Weet u dat het heel lastig 
wordt om met een stalen 
ros over het plein te rijden?’ 
meldt de Berichtenpiet. ’Er 
wordt tegenwoordig van 
gemeentewege gehand-
haafd!’  !!!

!
’Nou ja, dan moet ik ook 
wel gaan, om het goede 
voorbeeld te geven: Niet 
rijden op het plein. Dat 
wordt fijn!’  !
Voor Sint in galop wegrijdt 
komt de Rijmpiet nog op-
draven met het laatste 
nieuws:  !
Zaterdag 14 december a.s. 
een groot event: !

Kijk op het Plein. 
Daar moet iedereen zijn! !
Hoe het gaat worden de 

komende jaren, 
Kan iedereen dan zelf 

ervaren…  !
Blik op ons Plein of niet? 
Laat maar weten hoe jij 

het ziet! !!
!


