
Drechtje wordt een beetje 
verlegen, al deze publici-
teit voor ’t verloederde 
Dorpsplein! 

Ze richt zich echter weer 
snel op, want het is zater-
dag en wel 1 maart, de 
dag van de complimen-
ten, het is lente én de dui-
ven zijn weer terug rond 
de sokkel van Drechtje.  
De mensen ook want de 
vakantie is voorbij. Een 
mevrouw zwaait naar 
Drechtje en vertelt dat, 
hoewel ze in Diemen-Zuid 
woont, zij graag Drechtje 
gedag zegt op weg naar 
de bibliotheek.  
’Deze bibliotheek is zo 
veel gezelliger als die in 

Diemen’ roept ze nog als 
ze naar binnen gaat.    !
De nieuwe bloemen- en 
cadeauzaak wordt be-
wonderd en het is er druk. 
Zo moet het ook, denkt 
Drechtje. Winkels geven 
levendigheid.  
Drechtje kijkt naar de stic-
kers op de ramen van de 
lege winkels. Die zijn van 
RTV-Noord-Holland, ge-
plaatst door de filmploeg 
van ’Hete Hangijzers’. 
Drechtje zag dat de jour-
nalisten verrast waren hoe 
enorm heet het hangijzer 
is, wat betreft het armoe-
dige Dorpsplein in vergelij-
king met het bijzonder en 

zeer goed verzorgde en 
fraaie Ouderkerk. Het ver-
baast haar niets.  
 
Filmpje of uitzending bekij-
ken? Klik hier voor the ma-
king of of de uitzending 
zelf: uitzending gemist.  !
Een vlotte dame stapt het 
Dorpsplein op. Zij loopt 
recht op Drechtje af en 
vertelt dat ze van oor-
sprong uit Zaandam komt 
maar nooit weer terug wil. 
Ze woont hier al 12 jaar en 
naar volle tevredenheid. 
Ze begrijpt alleen niets 
van het mistige beleid 
over Duivendrecht dat 
kennelijk in Ouderkerk be-
kokstoofd wordt.   

Gunst, met deze lokale film en televisie aandacht!
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Drechtje spreekt:

http://youtu.be/d0LRDX-gycE
http://www.rtvnh.nl/video/98451/Hete+Hangijzers%3A+Duivendrecht+kijkt+jaloers+naar+t+veel+knappere+Ouderkerk
http://youtu.be/d0LRDX-gycE
http://www.rtvnh.nl/video/98451/Hete+Hangijzers%3A+Duivendrecht+kijkt+jaloers+naar+t+veel+knappere+Ouderkerk


Drechtje spreekt verder:

Intussen is er ook wat te 
merken over  de verkie-
zingen. D66 en het CDA 
hebben overal in Dui-
vendrecht borden ge-
plaatst. ’Nu Vooruit’ heet 
het bi j D66. Drechtj e 
vraagt zich af: hoe dan? 
Als je beide verkiezings-
programma’s leest, zijn 
het gewoon kopieën van 
het landelijke program-
ma. Dàt kan toch niet 
waar zijn! denkt Drechtje, 
het gaat toch om de 
dorpspolitiek! Hebben 
D66 en CDA daar dan 
niets mee? Helemaal 
wonderlijk is het grote 
bord van het CDA  aan 
de lantaarnpaal,  heel 
dichtbij Drechtje. Die aar-
dige mevrouw Rineke Kor-
rel zie je 't eerst. Zij zou 
toch nadenken over de D 
in de partijnaam en wat 
dat betekent  voor Dui-
vendrecht? Niets op dat 

bord over Duivendrecht! 
Nou jà zèg! Hoe kan dat 
nou? denkt Drechtje. 
!
Opeens werd de aan-
dacht van Drechtje ge-
trokken naar een nieuw 
tafereel. Met bakfietsen in 
de kleuren van Groen 
Links, vrolijk met ballonnen 
kwamen de campagne-
voerders het Dorpsplein 
op. Groen Links mist de D 
van Duivendrecht maar is 
Duivendrecht welgezind. 
Dat heeft Drechtje in de 
afgelopen raadsperiode 
goed gemerkt.  De nieu-
we lijsttrekker komt uit 
Duivendrecht en Drechtje 
hoopt dat zij niet door het 
partijbureau te veel op 
landelijke politiek moet 
afkoersen. Het moet zo 
lokaal mogelijk met de 
nieuwe decentralisaties, 
vindt Drechtje



Drechtje spreekt verder:

Foto’s van d’Oude School: 
Paul Gravemaker

Tjonge, leeft de politiek 
hier in deze gemeente? !
Dat is bijzonder! !
In de uitzending van 
Nieuwsuur van vrijdag 28 
februari maken ze zich 
grote zorgen over het 
plaatselijke nieuws. Onze 
eigen Weekblad verslag-
geefster Stasja Kohler 
doet wat zij in haar eentje 
kan! !
Uitzending bekijken? He-
laas geen link mogelijk, 
dus Google op: uitzen-
ding gemist Nieuwsuur, 28 
februari 2014. 
Stukje over Stasja zit tus-
sen 26:50 en 34:14 op de 
tijdbalk. !
Een keurig geklede oude-
re heer maakt zich, net 
als heel Duivendrecht, 
grote zorgen over D'Oude 
School. Jawel, het Dorps-
huis moet nu gauw klaar 
want het bejaardenhuis 
gaat weg en er komt 
(misschien?) alleen een 
gebouw voor ouderen 

die er het ergst aan toe 
zijn. !
'Waarom weten wij dit 
niet gewoon?’ vraagt 
een jongere dame onge-
duldig. ’En dat is nog niet 
alles’, zegt een meneer 
die zich fel in de discussie 
werpt: ’In het nieuwe 
Dorpshuis is 26 m2 minder 
ruimte voor ouderen als in 
het oude! !
’Oh’, antwoordt de jon-
gere dame, ’maar is het 
gebouw van d’ Oude 
school niet speciaal voor 
de D van ’demente’ ou-
deren?’ 
’Ja’, zegt de meneer hef-
tig: en dat is een groei-
ende groep die echt niet 
terecht kunnen in een la-
waaiig Dorpshuis.  
Dus, sluit een mevrouw 
die stil stond te luisteren 
dit gesprek af, moet 
d'Oude School blijven, we 
kunnen niet zonder want 
de meesten van ons wor-
den oud en we willen in 
ons eigen dorp blijven 
wonen!


