
 
Drechtje’s 2014 heeft een 
positief karakter! Daarnaast 
een goede gezondheid 
(het hele gezin), kansen op 
’t werk, hobbies enz. voor 
alle lezers van Drechtje! 

  
Ook met Duivendrecht 
gaat het dit jaar de goede 
kant op. De start van de 
bouw in het Zonnehofge-
bied, de ontwikkeling van 
het Dorpsplein (niet zoals 
gewenst, maar er wordt 
iets opgepakt), de verkoop 
(en het herstel) van de An-
toniushoeve en heel ! ver-
rassend de opname van 
Amsterdam in de gemeen-
te Ouder-Amstel. !

Jammer, dat het bord op 
de Van der Madeweg te 
vroeg geplaatst is en dat 
daarmee een essentieel 
onderdeel is uitgelekt van 
de nieuwjaarsrede van 
Mieke Blankers, onze bur-
gemeester en zoals nu be-
kend ook die van de be-
woners van de ’Vijfde Kern’ 
(te weten: Amsterdam). !
Praktisch moet er nog het 
een en ander geregeld 
worden voor de samen-
voeging, maar het gejuich 
binnen de gelederen van 
’Red Amsterdam’ is voorlo-

pig niet verstomd. Amster-
dam is geRED en de bede 
van Gijsbrecht verhoord!  !
’Verwacht een ander Heer’ 
mag in 2014 natuurlijk inge-
vuld worden door een 
vrouw. Huub Stapel en Nel-
ly Frijda hebben nu alle tijd 
voor een nieuw filmproject, 
dat zal worden opgeno-
men in het groene gebied 
rond het nieuwe Gemeen-
tehuis aan de Holterberg-
weg.  !
De zinderende openings-
scene in haar oude tuinhuis 
in de ’Vierde Kern’, onder-
steund door de opzwe-
pende muziek van Hans 
Dulfer, belooft een succes, 
dat dat van Flodder zal 
doen verbleken. 

Mijn 2014 heeft een positief karakter!
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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 spreekt verder:

De Stopera verliest een 
deel van haar functie. Dit 
zal worden opgevuld door 
een nieuw podium voor 
stand-up comedians. De 
vroegere raadzaal zal hier-
voor op een paar kleine 
punten aangepast worden. 
De resterende oppervlakte 
zal de nieuwe behuizing 
worden van Madame Tus-
saud. Het museum zal wor-
den aangevuld met wassen 
beelden van spraakmaken-
de Amsterdamse politici in 
een interactieve sectie, 
waar het publiek de beel-
den mag bekogelen met 
rotte tomaten en eieren. 

Door het opheffen van de 
gemeente Amsterdam ver-
vallen de banen van het 
complete ambtenaren-
korps. Daarvan krijgt 40% 
een functie in het nieuwe 
gemeentelijk apparaat, dat 
werkt volgens het slanke 
Ouder-Amstel model. !
Ajax speelt met ingang van 
het volgende seizoen in een 
nieuw shirt met twee extra 
kruizen in de Amstel Arena. 

De Noord-Zuidlijn krijgt bij 
Station RAI een aftakking 
onder het Amstelpark door 
met een halte nabij het 
beeld van Rembrandt en 
vervolgt in een tunnelbuis 
onder de Amstel naar het 
eindpunt in het centrum van 
Ouderkerk. Deze kern heeft 
dan ook een volwaardige 
openbaar vervoer ontslui-
ting en is niet langer ach-
tergesteld ten opzichte van 
Duivendrecht. De kosten 
van deze verlengde Noord-
Zuidlijn worden gedekt uit 
de besparing op de perso-
neelslasten van het ambte-
narenapparaat. 
Een enorme operatie vol 
kansen voor alle betrokke-
nen! !
Drechtje wenst iedereen een 
zeer inspirerend Nieuw Jaar.  !
Drechtje moet nu verder 
werken aan de Nieuwjaars 
rede van Mieke Blankers. 
Het heeft geen zin om me 
daarover te bevragen. 
Drechtje lekt namelijk NIET!
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