
 
Drechtje is best wel beetje 
trots, dat zij door de ge-
meente gevraagd is om de 
flyers voor 14 december uit 
te delen.  Eindelijk DOEN!  
 
Het Dreamteam van Drechtje 
heeft zaterdag de flyers uit-
gedeeld en ook verdeeld 
over bibliotheek, sigarenwin-
kel, de pinautomaat, bij Jan & 
Jan en de Plus.  
Drechtje hoort dat de toege-
stroomde mensen zich grote 
zorgen over het afbreken van 
bieb. ’Die bibliotheek afbre-
ken? Dat is participatie afbre-
ken! Het dorpshart alvast stuk 
snijden want in Dorpshuis en 
bibliotheek is het levendig ge-
zellig, een ontmoetingsplek, 
ook voor vrijwilligers’ en ’Ze 
proberen de bieb' er ’af te 
hakken’, aangezien je op za-
terdag een aparte ingang 
moet gebruiken. En dan: wat 
kost een noodgebouw neer-

zetten plus verwarming, etc. 
wel niet?’ Een oudere me-
vrouw merkt op: ’Is er wel eens 
aan d'Oude School gedacht 
of anders misschien d’Spot? 
Dubbelgebruik is goedkoop 
en hip, waarom niet in Dui-
vendrecht?’ 

Een lange dunne meneer had 
gewacht totdat de oudere 
mevrouw klaar was. En hij ver-
telde Drechtje dat hij de in-
spraak zo erg mist. Een plan 
ligt er nu voor, maar aan de 
inwoners van Duivendrecht 
wordt helemaal niets meer 
gevraagd. Hij vervolgt: ’Vrese-
lijk vind ik het, dat parkeren 
OP het plein, dat straks staat 
te gebeuren. Bieb gaat weg 
en er komen alleen parkeer-
plaatsen voor in de plaats! 
Hoe kan het Dorpsplein dan 
ooit een bruisend hart van 
Duivendrecht worden. ’Oh’, 
gaat ie verder: ’Voor de vorm 
zegt de gemeente dat er ook 

een paar boompjes worden 
geplaatst. Kletskoek! Ik wil he-
lemaal geen geparkeerde 
auto’s op het plein! Dáár 
gaat het om! 

De omstanders kijken ge-
schrokken naar de man en 
knikken instemmend naar 
hem. De lange dunne me-
neer, voelt zich eindelijk ge-
hoord en zegt: ’er moeten 
toch nog wel andere moge-
lijkheden te bedenken zijn om 
auto’s te kunnen parkeren? 
 

Drechtje kijkt nu wel een beetje 
beteuterd. Ze was eerst zo 
trots en blij.  
 

De lange dunne man sluit af 
met: ’Laten we hopen dat de 
gemeente heel snel tot inkeer 
komt en wij in Duivendrecht 
niet meer als stiefkind, als As-
sepoester worden behandeld. 
En, dat wij snel een mooi au-
tovrij dorpsplein krijgen!’   

Heel nieuwsgierig naar 14 december…
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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:


