
Drechtje is in een opperbeste 
stemming. Na 15 jaar dan 
eindelijk DOEN?  
 

Zaterdag was het een drukte 
van belang op het Dorpsplein.  
De presentatie van het nieuwe 
plan ’Kijk op het Plein’ dat, met 
nog wat vaagheden, door de 
raad afgelopen donderdag is 
aangenomen. Rondom Drechtje 
en binnen in de voormalige 
dorpsdrogist van Siem was het 
een prettig samenzijn. Onder 
het genot van erwtensoep en 
ander lekkers werd er veel ge-
zegd, gediscussieerd en met 
een klein sprankje hoop dat er 
misschien toch eindelijk iets 
gaat gebeuren. 
Zo hoorde de architect van het 
Dorpshuis alles over de teleur-
stelling dat de sporthal niet 
naar wedstrijdniveau  uitge-
bouwd wordt. Ze hoorde dat er 
vele plannen haar voorgegaan 
zijn. Ze vertelde Drechtje dat er 
qua inrichting van het plein nog 
wel mogelijkheden zijn. Drechtje 

veerde op van haar sokkel en 
zei dat ze al vele malen had 
gehoord dat een fontein zeer 
gewenst is. Je weet wel, zo 
eentje die bij mooi weer als 
vanzelf spuit, een soort bedrie-
gertjes. Dàt zou een aanwinst 
zijn! !
Ook hoorde Drechtje veel zorg 
om de  sloop van de biblio-
theek, een noodgebouwtje en 
dan retour in het Dorpshuis 
maar toch? En dan nog het 
parkeren OP het plein. De win-
keliers willen dat heel graag, 
maar de inwoners willen ook 
eindelijk hun bruisende Dorps-
plein! Kijk zelf maar hoe dicht 
de auto's bij de kinderspeelplek 
gaan komen. De wethouder en 
begeleidend ambtenaar wa-
ren één en al oor gelukkig. 
Drechtje hoopt dat er nog een 
goede oplossing komt, waar 
zowel de winkeliers als de in-
woners mee uit de voeten kun-
nen. Verder vond de wethou-
der het een goed idee om met 
al deze meedenkende erva-

ringsdeskundige Duivendrech-
ters een soort van  rondetafel-
conferentie te houden. We ho-
pen op korte termijn. Ook de 
burgemeester arriveerde voor 
Kijk op het Plein, maar ook spe-
ciaal voor Drechtje.  
Drechtje waardeerde dat zeer! !
Drechtje en haar Dreamteam 
gaan nu van eindejaarsrust ge-
nieten. Zaterdag 18 januari zijn 
we weer present!  !
Wel nog even aandacht voor 
de Kerst Sing-In op het Dorps-
plein dinsdag 24 december om 
11:00 uur. Drechtje vindt het 
prettig lieve mensen en mooie  
muziek om zich heen te heb-
ben in deze donkere tijden. Dus 
kom! !
Drechtje gaat met vaste tred  
en sokkelvast 2014 in én wenst 
alle mensen  met een warm 
kloppend hart voor Duivend-
recht een goed lopend Nieuw-
jaar! !

Fijne feestdagen en een goed lopend 2014
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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 gaat met vaste tred  
en sokkelvast 2014 in én wenst 
alle mensen  met een warm 
kloppend hart voor Duivendrecht 
een goed lopend Nieuwjaar! 


