
Het stralend mooie weer 
trekt veel mensen naar het 
Dorpsplein en Drechtje ziet 
met plezier dat, ondanks de 
verwaarlozing,   mensen het 
samen gezellig maken rond 
haar sokkel en de konings-
boom. 

’Spelende kindjes hebben 
met kleurkrijt een hinkelbaan 
gemaakt en de sokkel erbij 
versierd. ’Wat zou het gaaf 
zijn als er een gezellig fon-
teintje stond’, roept een me-
vrouw terwijl ze zich het 
zweet van haar gezicht wist. 
’En die leegstaande winkels’ 
roept ze enthousiast onder-
wijl haar zonnebril poetsend, 
’maak er van die verkleinde 
winkeltjes  met een op ons 
dorp toegesneden mooi as-
sortiment van. Waarom geen 
terras erbij? Gezellig toch?  

Stimuleert de mensen nog 
meer te komen drinken en 
eten.  De bloemenwinkel is 
één groot feest: een schot in 
de roos. Big super en popu-
laire snack begrijpen toch 
ook dat hoe meer vertier 
hoe beter dat ook voor hen 
is. Van monopolie, bewijst de 
geschiedenis, komt de dood 
in de pot’. 

Een meneer met een kindje 
aan zijn hand dat driftig met 
haar beentje heen en weer 
zwaait, stemt hier volledig 
mee in. Een mevrouw die bij 
de bakker haar lunch  kocht 
en gretig haar tanden zet in 
een broodje, bromt met vol-
le mond dat dit plein van-
daag nog gaat maar als het 
ander weer is, lijkt het hier 
wel een begraafplaats. ’Ja’, 
zegt een mevrouw die net 
langskomt en haar handen 
stevig in de zij zet: ’Je kan 

hier een kanon afschieten 
en niemand merkt ’t’.  !
’De verkiezingen zijn voorbij 
en er wordt alweer terugge-
krabbeld wat betreft het 
verbeteren van ons Dorps-
plein’.  !
’Dat zal wel eens anders 
kunnen uitpakken’, zegt een 
meneer die langsloopt met 
een hard aan de lijn trek-
kende hond: ’Er is nu  een 
zetel van Duivendrecht in de 
Gemeenteraad, gesteund  
door ruim 500 Duivendrech-
ters. Want zoveel kiezers uit 
heel Duivendrecht steunen 
dit van harte. Het is de zetel 
van Duivendrecht, pas op!’ 
’Nou", zegt een jongedame 
die dit opvangt terwijl ze 
langsloopt, ’dat is een heel 
sterk signaal richting Ouder-
kerk, goed zo!’ De omstan-
ders knikken instemmend.

Het is Lente!!
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Een  boodschappende me-
neer neemt even een time 
out bij Drechtje. Hem zit het 
gemeentelijk parkeerbeleid 
dwars. Nog steeds geen 
blauwe zone! En weet je 
hoeveel mensen hier al par-
keren van 's morgens tot 's 
avonds? Gratis hè, ze gaan 
met fiets of brommertje naar 
hun werk. Die staan 's 
nachts ook nog eens links en 
rechts geparkeerd. Nou is 
betaald parkeren hier ach-
ter in het Businesspark tot 1 
mei uitgesteld maar de ge-
meente moet toch nu heel 
rap die blauwe zone invoe-
ren. Kijk eens wat een over-
last, daar bij Jupiter op de 
hondenuitlaatplaats en bij-
voorbeeld  aan de noord-
kant van de Rijksstraatweg. 
Tuurlijk zijn er nog veel meer 
plekken die hard een blau-
we zone nodig hebben. Dus 
gelijk in heel Duivendrecht 
invoeren! Maar ja, weet je 
wat het is? Dan moet de 
gemeente handhaven en 
het kost zogenaamd weer 
te veel geld. ’Ja, maar In 
Ouderkerk hebben ze wel 
een blauwe zone!’ 

’Jeetje’, zegt de man met 
de boodschappen, ’nog 
meer hete hangijzers. In 
Ouderkerk hebben ze àlles 
en in Duivendrecht kan 
niks!’ !
’Ach, er komt nog meer op 
ons af’, mengt zich een me-
neer met sporttas in het ge-
sprek. ’Moet je die onder-
grondse afvalbakken in Am-
sterdam en Diemen zien. 
Rondom allemaal troep die 
mensen er niet in kwijt kun-
nen: matrassen,  kartonnen 
dozen, en nog meer zooi.  
Vanaf maandag 31 maart 
kunnen we dat hier ook 
gaan beleven!  Je ziet nu al 
hier en daar van dat zwerf-
vuil. Kunnen we geen adop-
t ieprogramma maken?’ 
’Hoe dan?’ vragen de om-
standers. ’Nou gewoon, 
Duivendrechters adopteren 
een restafvalbak, houden 
het bij en waarschuwen de 
gemeente als het uit de 
hand loopt. Goed idee 
toch?’ 
’Dat klinkt goed!’ zegt een 
mevrouw, ’Dat ga ik Doen! 


