
Drechtje vraagt zich af, of de 
toekomst van het Dorpsplein 
een gesloten boek wordt. 
Hoe dan ook, de gemeente 
staat weer te boek bij alle 
Duivendrechters! Want, wat 
is er aan de hand... 

’Andermans boeken zijn zeer 
duister te lezen, maar nu 
moet ik toch écht mensen 
de les lezen’, zegt een mid-
delbare heer hoofdschud-
dend. ’Mijn dochter zit op 
Facebook en leest gisteren,  
tussen alle regels door, dat 
de bieb op het Dorpsplein 
voorlopig open blijft. De ver-
huizing van maandag 7 april 
gaat NIET door!’  

’Nou, u doet wel een boekje 
open…, zo op een zater-
dagmiddag’, grinnikt een 
olijke vrouw, ’het zal wel een 
aprilgrap zijn van de jonge-

lui’. Nou, nee, het is geen 
grap! 

!
!
!
!
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’Het tijdelijke gebouw van 
de bibliotheek aan de Satel-
lietbaan staat er al vanaf 25 
maart. Alles liep volgens het 
boekje: de ondergrond voor 
de bibliotheek lag er sinds 11 
maart in; en de muren wer-
den 17 maart gezet’, weet 
een trouwe bezoeker van de 
leestafel, die graag met zijn 
neus in de boeken zit, heel 
zeker, ’maar dit spreekt weer 
eens boekdelen…’ 

’Ik begrijp er ook helemaal 
niets van, ik heb als lid van  
bibliotheek  een keurige brief 
gekregen over die verhui-
zing. Wij staan toch niet in 
het verdomboekje?’ mop-
pert een mevrouw, ’wie 
gaat er nu buiten zijn boek-
je?’ 

’Al die ontwikkelingen op het 
Dorpsplein het lijkt wel een 
thriller’ meldt iemand die 
snel doorloopt ’maar niet 
één die je in één adem uit 
kunt lezen!’ 

Het loopt niet volgens het boekje…
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

’Nou, ik zou het eerder 
sprookjes van Moeder de 
Gans noemen…’, grapt een 
tweede voorbijganger. 

’Wij lopen wel even naar de 
medewerkers van de biblio-
theek, daarmee kunnen wij 
al jaren lezen en schrijven 
en zij staan bij de gebruikers 
goed te boek’ en stevig 
gearmd lopen twee dames 
richting bibliotheek.	  

Drechtje bespeurt opnieuw 
ongerustheid en ongeloof. 
Er staan Duivendrechters op 
die nu echt het zwartboek 
gaan schrijven. Zo kan het 
toch niet langer… of heb-
ben de partijen,  die over 
het Dorpshart gaan, de 
boeken inmiddels tóch ge-
sloten? 

Omstanders peppen Drechtje 
op: ’Je bent zo’n open 

boek,  Drechtje, en OPGEVEN 
komt in jouw woordenboek 
toch niet voor!? “ 

De dames die uit de bieb 
terugkomen, vertellen dat 
de medewerkers ook pas 
vrijdagmiddag hebben ge-
hoord dat op de ’nieuwe 
plek in de bocht’ nog niet 
alles klaar is om te verhui-
zing. Alles blijft tot nader be-
richt bij het oude. Ook de 
openingstijden. 

Gelukkig kunnen de Dui-
vendrechters ook deze za-
terdag voor HEALING van 
hun kwalen, depressies, rug-
kwalen en al hun zorgen te-
recht in de stoel op het 
plein. Een uitgelezen kans! 
Of… online kaarten bestel-
len voor het Magic Circus 
dat woensdag 9 en don-
derdag 10 april om 16 uur 
voor vreugd ende ver-
maack komt zorgen in ons 
dorp van miracles en myste-
ries! Of… meeDOEN aan Fi-
taal op zondag 13 april, start 

10 uur. Drechtje ziet de ploeg 
graag! Wij kunnen samen 
gewoon DOEN! 


