
 
Drechtje is terug! Elke za-
terdag rond de klok van 
13:00 is er weer het weke-
lijkse Drechtje Kwartiertje. 

Deze derde zaterdag van 
de maand januari en de 
vrijdag daaraan vooraf-
gaand een super gezellig 
volleybal toernooi, waarbij 
de deelnemende teams 
vooral deze tweede dag,  
zaterdag 18 januari 2014,  
fors aan de bak moeten in 
het Dorpshuis aan het 
Dorpsplein in Duivend-
recht. Drechtje ziet deel-
nemers en kijkers met en-
thousiaste gezichten het 
Dorpshuis binnen gaan.  
 !

 
Wie mag om kwart over 
acht vanavond de finale 
spelen? En krijgt een ver-
melding op het ereschild? !
Drechtje hoort dat voor dit 
toernooi Duivendrechters 
en oud-Duivendrechters 
graag naar het Dorpshuis 
komen. !
Sinds de voltooiing van de 
sportzaal van het Dorps-
huis in 1976 is het toernooi 
een traditie.  Als ’break’ 
gedurende het toernooi 
ontstond het idee om 
snert te serveren. En sinds 
1985 draagt het door afd. 
Volleybal  van CTO’70 
georganiseerde toernooi: 
Huisman Snerttoernooi.  !

!
Ook dit jaar  - alweer de 
37e editie - gesponsord en 
geserveerd door mevrouw 
Huisman.  
’Het belangrijkste is de ge-
zelligheid, maar ook dat 
sportief wordt gespeeld’, 
vertellen jongelui Drechtje 
spontaan. !
Drechtje merkt dagelijks 
dat Duivendrechters bij-
zonder aan tradities hech-
ten. Rondom de Drechtje’s 
sokkel verzamelen zich 
vandaag ook een kring 
senioren, die dolgraag in 
het gebouw van d’ Oude 
School achter de Kleine 
Kerk met elkaar hun activi-
teiten willen blijven voort-
zetten.  

Duivendrecht hecht aan tradities!
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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:

Zij moeten er niet aan-
denken dat zij moeten 
bridgen in de lawaaiige 
omgeving van het Dorps-
huis en dat zij niet meer 
'baas' in eigen huis zijn. 
Sussende woorden vanuit 
de gemeente ’Het komt 
wel goed!’, daar vertrou-
wen ze niet zo op. Ze zijn 
ongerust, worden slecht 
geïnformeerd. Weten niet 
hoe het werkelijk zit. !
Of de Action nu wel komt 
of niet komt… senioren 
komen in ACTIE voor be-
houd van hun honk, hun 
thuis: d’ Oude School.  
Daar staan ze met de 
handtekeningen lijsten 
aan de voet van Drechtje. 
Str i jdvaardig en plan-
nenmakend gaan ze de 
komende tijd aan de 
slag.  !!!

Ze willen een eigen kof-
fiehoek (Café Kletskop is 
een suggestie van een 
van de omstanders) om 
met elkaar te kunnen pra-
ten over de dingen die ze 
bezighouden. En gewoon 
daar blijven Zingen en 
Gymnastieken !
Drechtje ziet de participa-
tiemaatschappij op twee 
fronten: sport & gezellig-
heid…oud & jong. ’En 
vergeet zeker niet alles 
daar tussen in … ’roept 
een voorbijganger wij-
zend in de rondte naar al 
die Duivendrechters op 
een gezellig druk Dorps-
plein.  Drechtje constateert 
opnieuw: DUIDELIJK DUI-
VENDRECHT!  Omdat Dui-
vendrechters zelf don-
dersgoed weten wat 
goed voor ze is en dat wil-
len laten horen ook… nu 
en in het stemlokaal!


