
Opknappen en repareren, 
geef van alles een tweede 
leven. Nog duurzaam ook! !
Deze  laatste zaterdag in 
mei houden een groepje 
Duivendrechters en klanten 
uit Diemen-Zuid halt bij 
Drechtje. ‘Het plein is toch 
eigenlijk te vies om met een 
tang aan te pakken’ con-
cludeert de groep. Het is 
het wekelijks terugkerende 
thema. Het wordt afge-
zaagd, maar eensgezind 
vindt men dat er op ge-
hamerd moet blijven wor-
den, zodat het nieuwe op-
knapplan de Duivendrech-
ters niet opnieuw door de 
neus geboord wordt. Alle 
eerdere plannen sloegen 
echt als een tang op een 

varken. En nu moet het 
proces heel goed worden 
dichtgetimmerd. !
‘Op de website van de 
gemeente heb ik een 
plaatje gezien en dan lijkt 
het heel wat’ meldt een 
meneer ‘maar ’t lijkt een 
muisgrijze bedoening te 
worden, goedkope grijze 
tegels en die uitgewassen 
grindplaten van de balkons 
boven de winkels, daar 
moet die eigenaar uit Vo-
lendam nu echt iets aan 
doen. Het plein heeft veel 
meer nodig dan een kwast-
je. ’Kleurrijk, van deze tijd 
en gastvrij: dat moet het 
worden!’ concludeert een 
twintiger en de mensen 

aan de voet van Drechtje. 
vinden dat zij daarmee de 
spijker precies op de kop 
slaat. ‘Wij zullen merken 
hoeveel de gemeente bij-
spijkert’ voegt een oudere 
heer toe.  

‘Na 14 juni krijgt het Dorps-
huis de sloopkogel. Voor 
die tijd mag iedereen nog 
één keer van zich laten ho-
ren, bewoners kunnen dus 
nog volop sleutelen of de 
duimschroeven nog stevi-
ger aandraaien. De werk-
groep heeft haar eerste 
bijeenkomst al gehad. Die 
deelnemers metselen aan 
het plan en zullen zich ze-
ker niet uit het lood laten 
slaan’. 

De ene reparatie na de andere 
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

‘Ik snapte geen hout van 
al die zure stukjes in het 
Weekblad over vorming 
van een gemeentebe-
stuur’ rept een jonge man 
‘Het leek meer op spijkers 
op laag water zoeken dan 
op spijkers met koppen 
slaan’. ‘Volgens mij was 
het meer mensen in de 
tang nemen’ valt iemand 
bij.  ‘Plannen vielen in dui-
gen. Op eigen houtje lukte 
het ze maar niet tot over-
eenstemming te komen. 
Van buitenaf werden he-
ren, die eerder met zo’n 
bijltje gehakt hadden, in-
geschakeld en zij vonden 
voor alle gaten een spijker 
‘zo lichtte een omstander 
toe. ‘5 juni krijgen wij dan 
eindelijk een gemeentebe-
stuur dat de vier komende 
jaren heel wat te fiksen 
heeft met alle zorgtaken 

die het Rijk naar de ge-
meente overhevelt. Voor 
zulke taken moet je uit het 
goede hout gesneden 
zijn’. 

Een mijnheer komt enthou-
siast aanlopen. Hij was 
vanmorgen in d’ Oude 
School, daar was het Re-
pair Café voor het eerst in 
Duivendrecht neergestre-
ken: een uitkomst voor her-
stellen van zijn eigen stof-
zuiger. En geluidsappara-
tuur, een kofferwieltje en 
een kapotte broek van 
andere inwoners. Kundige 
vrijwilligers (cement van de 
participatiemaatschappij!) 
met adequate apparatuur 
waren vol ijver aan de slag 
de probleempjes te ver-
helpen ’Een goed initiatief 
dat echt houdt snijdt’. 

!

mr. Niek Meijer

Repair cafe vrijwilligers 
volop aan het werk



Drechtje spreekt verder:
Lot en Jamie, de nieuwe ei-
genaren van ’t Rijksmonu-
ment Antoniushoeve , heb-
ben Drechtje laten weten dat 
zij met de gemeente, archi-
tecten, monumentencom-
missie,  bouwkundigen en 
restauratie-experts fullspeed 
met de omgevingsvergun-
ning bezig zijn. Als de restau-
ratieplannen goedgekeurd 
zijn, zullen de nieuwe eige-
naren hun plannen delen 
met de dorpsgenoten. Als 
het werk van start gaat zal 
aan het doorlopende verval 
van de monumentale hoe-
ve eindelijk een einde ko-
men. Drechtje is blij dat dit 
mooie stukje oud-Duivend-
recht, waar de schaapjes in 
de weide deze lente gezel-
schap kregen van koeien, 
binnenkort weer volop tot 
leven komt.  !
‘Nu wij het toch over repa-
reren hebben’ mengt een 
dame met een fiets aan de 
hand zich in het gesprek: 
‘De werkgroep RBOVV van 
Coherente is al  j a r e n  in 
overleg met de gemeente 
over het knelpunt De Slinger.  !

Inderdaad het onderhoud is 
niet goed, zoals mensen ook 
herhaaldelijk bij Drechtje 
opmerken. Asfalteren is (o.a. 
leidingen) helaas niet haal-
baar. Deze werkgroep heeft 
de toezegging dat er bin-
nenkort gerepareerd gaat 
worden en houdt het in de 
gaten!’  ‘U zult mij wel een 
rare kwast vinden, maar ik 
pleit er sterk voor dat u en 
de groep die gemaakte af-
spraken met de gemeente 
spijkerhard vastleggen en 
termijnen stellen. Dan hoe-
ven de bewoners niet altoos 
op het zelfde aambeeld te 
slaan.  !
En houdt alle Duivendrech-
ters  op de hoogte alstu-
blieft, net als over die sle-
pende kwestie rond station 
Van Der Madeweg. Het kan 
echt niet door de beugel, 
dat grensgebied Amster-
dam-Duivendrecht! De en-
tree van ons dorp notabe-
ne. Blijven én blijven hame-
ren. Als dat niet helpt ga ik 
als de oudste tang van ons 
dorp er wel op af, zo besluit 
Drechtje. !

Antoniushoeve, nu nog in 
zwaar verval. 


