
Wat een mooi weer! Ge-
zelligheid op het plein en 
het Dorpshuis helemaal 
open. 

Het tenue van Dream-
team Drechtje te voor-
schijn gehaald, het beeld 
met de kentekenen om-
hangen van het kwartier-
tje op zaterdag en dit keer 
meteen aandacht van 2 
plusminus 10-jarige jon-
gens. Zij wilden wel eens 
even weten waarvoor dit 
allemaal is. Ik vertelde hen 
dat elke week om 13.00 
uur de mensen bij het 
beeld Drechtje kunnen 
komen om te vertellen 
wat ze graag anders of 
beter willen in Duivend-

recht. Dat vonden de jon-
gens een prima idee. 
’Dus’ zei de één, ’kun je 
vragen om een omheinde 
speelplek voor bijvoor-
beeld voetballen of ska-
teboarden?’    Jawel na-
tuurlijk en alle mensen die 
goede ideeën hebben of 
gewoon iets willen zeg-
gen, zijn welkom en dat 
wordt al lemaal opge-
schreven en op de site 
van de Vrienden van Dui-
vendrecht gepubliceerd.  !
Elke week! En zo weten ze 
tot bij de burgemeester 
aan toe in het gemeente-
huis hoe er hier gedacht 
wordt en wat we willen.  

De jongens vonden het 
écht interessant: zij zijn 
onze aankomende Dui-
vendrechtse meeden-
kende burgers.  !
Een mevrouw die met 
haar kleinkindjes speelde 
rond de speeltoestellen 
kwam even bij Drechtje 
om haar zorgen te uiten 
over de coalitievorming. 
’Dat gaat zo zonder ons’ 
merkte ze bezorgd op.  
’Wij mogen stemmen en 
daarna gaan ze bespre-
ken wat ze willen zonder 
ons er in te kennen en met 
grote inbreng van partij-
bureaus.	  !

Ik blijf nieuwsgierig
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Ik vind het ook erg voor 
het CDA, de grootste par-
tij wordt er nu helemaal 
buiten gelaten. Die arme 
mevrouw Korrel, ik hoop 
maar dat zij zich staande 
houdt.’ !
En weg was ze omdat 
een kleinkind het op een 
brullen zette omdat hij 
gevallen was maar ze kon 
hem gelukkig troosten en 
hij speelde vrolijk verder. 
Intussen liep een me-
vrouw met vastbesloten 
pas recht op Drechtje af. 
’Ik vind het zo prima dat ik 
hier even mijn hart kan 
luchten: de gemeente 
MOET de winkeliers gaan 
helpen en al dat gedoe 
van dat Dorpshart Dui-
vendrecht BV, en wie wat 
wel of niet doet, flauwe-
kul: om de tafel samen, 
geen gemekker meer 
maar de handen ineen-
slaan en zorgen dat win-

keliers zich hier kunnen 
ontplooien. Hoe heet dat 
ook al weer?  !
Een goed ondernemers 
klimaat scheppen!  !
Dat moet. Nu krijgen we 
een almachtige super en 
die is gebaat bij meer le-
vendigheid, interessante 
winkeltjes. En o ja, als ze 
dat niet begrijpen in Ou-
derkerk: laat ons maar bij 
Amsterdam, desnoods 
Diemen, dan zijn we beter 
af’ Een meneer, die net 
prachtige planten ge-
kocht had bij de nieuwe 
bloemenwinkel betuigde 
zijn instemming: ’Jazeker, 
mee eens, en ik weet uit 
welingelichte bron dat 
Ouderkerkers graag bij 
Amstelveen willen. Dat is 
al een heel oud plan! 
Mooi toch, iedereen te-
vreden want dit gedoe 
met De Ronde Venen?!	  



Drechtje spreekt verder:

Dat is trouwens provincie 
Utrecht, en krijg je alleen 
maar bureaucratisch ge-
doe van. En dan met 
Diemen en Uithoorn, ach 
wat hebben we er aan, 
allemaal versnipperd be-
stuur en onze Gemeente-
raad krijgt alleen maar 
minder te zeggen’.    ’Dat 
is de spijker op de kop’, 
zei een mevrouw die dit 
laatste hoorde. !
’Onze gemeente is allang 
niet meer zelfstandig’.	  	  	  !
Toen het Dreamteam de 
spullen van Drechtje in 
haar kastje opborg in de 
bibliotheek, kwamen net 
de nieuwe raadsleden 
het Dorpsplein op, met 
ambtelijke begeleiding 
en een fotograferende 
Jan Selier voor de ge-
meentepagina van het 
krantje. Bij de Koningslin-
de en Drechtje kregen ze 
uitleg over het Dorpsplein. 
Het Dreamteam sloeg het 
geheel gade vanuit de 
bibliotheek en hoopt met 
Drechtje, die streng toe-

keek dat de boodschap 
begrepen wordt en al die 
mooie plannenmakerij die 
nu ook weer uitgestald 
werd, nu eindelijk eens in 
daden wordt omgezet. 
De tijd dringt!  !
In de bibliotheek kwam 
een mevrouw op de val-
reep melden dat ze vindt 
dat het rondom de Ko-
ningslinde wel eens op-
geknapt mag worden 
voor Koningsdag! Hard 
nodig, ziet er niet uit.  
Ze vervolgt dat het haar 
opvalt dat elke keer als er 
iets belangrijks voor Dui-
vendrecht op de commis-
sievergaderingen staat, 
zoals afgelopen donder-
dag dus het parkeren bij 
de apotheek en huisart-
sen (AHOED) in In de Pel-
molen de geluidsband 
het niet doet! Erger nog, 
er staat nu nog steeds 
gen geluidsverslag online! 
’Schandalig!’ foetert ze, 
’Waarom nog niet? Is er 
soms wat te verbergen?’


