
 
Drechtje hoorde dat de ge-
meente de overgang van 
Duivendrecht naar Amster-
dam voortvarend oppakt.  
Vorige week dacht Drechtje 
dat het alleen over een bord 
Amsterdam-Duivendrecht zou  
gaan bij de in- en uitvalswe-
gen van Duivendrecht. Afge-
lopen week hebben alle Dui-
vendrechters officiële post 
gekregen: de aanslag ge-
meentebelastingen over 2014 
heeft als plaatsnaam Amster-

dam-Duivendrecht! Drechtje 
had liever gezien dat het Dui-
vendrecht-Amsterdam zou 
worden, maar dat terzijde. !
Verder was het op en top ge-
zellig op het Dorpsplein: ope-
ning Paramedisch Centrum, 
de burgemeester  en Crys Lar-
son, de wethouder waren uit 
Ouderkerk overgekomen.  !

Drechtje kreeg haar jasje aan; 
ze had het wat koud gehad 
de afgelopen dagen maar 
iedereen was zo hartverwar-
mend dat ze de toekomst 
met vertrouwen tegemoet 
ziet. D'66 was met de verkie-
zingscampagne gestart en ’t 
Dreamteam vroeg aan hen of 
hun D Duivendrecht betekent 
bij de komende gemeente-
raadsverkiezingen. De mees-
ten liepen door maar er 
draaiden toch een paar D'66-
ers om voor een foto en een 
praatje. Rineke Korrel van het 

CDA trad Drechtje vrolijk en 
gezellig tegemoet, geïnteres-
seerd en dat werd gewaar-
deerd. Op de vraag hoe Dui-
vendrechts de D van het CDA 
is voor de aanstaande verkie-
zingen vond ze dat een goeie 
en wilde erover nadenken. 
We horen het vast nog van 
haar. Crys Larson de wethou-
der van Financiën van de 

VVD reageerde zeer dank-
baar op de suggestie dat de 

letters VVD bij Drechtje blijken 
te staan als Veel Voor Dui-
vendrecht. Ze vond het ge-
weldig en zei dat ze de slo-
gan goed kan gebruiken bij 
de verkiezingen. Een dame 
merkt op: ’Ik hoorde dat Na-
tuurlijk Belang  met een hecht 
team helemaal voor Duivend-
recht gaat, want tussen Na-
tuurlijk en Belang komt Dui-
vendrecht. Dus Natuurlijk Dui-
vendrechts Belang. Als dat 
écht zo is, dan ga ik weer 
stemmen!’ vult ze aan.  !
De handtekeningen voor d' 
Oude School stromen verder 
binnen. Het gebouw moet 
behouden blijven voor allerlei 
activiteiten, met name oude-
ren die door hun handicaps 
niet in een soms te lawaaierig 
nieuw en te klein Dorpshuis 
terecht kunnen. 

Wat een gezelligheid…
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Geïnteresseerd en/of meer weten?  Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl.  
Steunt u ons nog steeds?  Ons ING bankrekeningnummer is 4983590 in Duivendrecht.	


Drechtje spreekt:


