
Na de zomerstop van de 
Dreamteamleden zijn op ’t 
Dorpsplein veel verande-
ringen. Dan doet Drechtje 
daar ook aan mee! In 
plaats van om 13:00 uur, 
nu om 12:00 uur ’t weke-
lijks Kwartiertje.  !
Vanaf haar sokkel, lekker in 

het zonnetje slaat Drechtje, 
in alle tevredenheid het 
spektakel van Duivend-
recht op Stelten gade.  
Een mooie dag, veel men-
sen op het plein, muziek, 
kraampjes, paardjes en 
een blije gezichten.  Einde-
lijk reuring in ons dorp! Vol-
wassen zitten op het terras, 
kinderen rijden op pony’s 
en wat oude mannetjes 
kletsen op het bankje naast 

haar, onderwijl genietend 
van de fanfare. !
Zij sprak met een dame die 
samen met haar vriendin 
via bemiddeling van Cohe-
rente een kraampje had 
verworven. Haar gezellige 
vriendin had het prima 
naar haar zin maar vond 
alleen de opkomst wat ma-
tig. Ook was er volgens 
haar veel te weinig publi-
catie aan gegeven. Dat 
werd door een andere be-
zoeker beaamt. Op het 
plein zelf is te weinig te 
doen voor kinderen. Geef 
volgend jaar kinderen een 
stukje stoep om iets moois 
op tekenen en verbindt 
daar een prijsje aan. Een 
kleedjesmarkt om hun spul-

letjes te verkopen en laat 
de groteren bv. stelt lopen 
(heel toepasselijk!). Verder 
leuke bezigheden als koek-
happen of zaklopen, dat 
blijft altijd leuk. Geen Ko-
ningsdag, maar  !
          Drechtjedag! 

!
Een moeder en dochtertje 
samen met Oma hadden 
ook een leuk voorstel. De 
moeder: maak een héél 
grote duif en laat die door 
alle kinderen uit het dorp 
met klein gekleurde steen-
tjes en spiegeltjes mozaïe-
ken (Gaudi idee). Als de 
duif dan klaar is, zet hem 
op het speelplein bij de 
nieuwe school! !

Duivendrecht op Stelten!
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

De dochter (niet meer ge-
lovig) deed ook een duit in 
het zakje. Wat voorbarig 
vroeg zij aan Drechtje of zij 
aan de Burgemeester wil-
de vragen om het Sinter-
klaasfeest in Duivendrecht 
vooral te laten blijven zoals 
het altijd is! Met de boot, 
optocht door het dorp en 
vooral met Zwarte Pieten 
en de ouderwetse liedjes! 
Zwarte Piet heeft voor haar 
nl. helemaal niets met dis-
criminatie te maken en 
uuh… waarom aangepas-
te liedjes? Dit hòòrt toch 
immers bij het eeuwenou-
de feest? !
De winkeliers op het plein 
zijn evenwel teleurge-
steld. Zij hadden hele-
maal niets van de ge-
meente vernomen over 
het hoe, wat en wanneer 
van het gebeuren op het 
plein. Een winkelier zou 

graag een weekmarkt op 
het plein zien, maar de 
gemeente wil hier niets 
van weten. Jammer, want 
veel (oudere) mensen 
kùnnen gewoon niet naar 
een markt in Zuid-Oost of 
Diemen. !
Verder vertellen mensen 
aan Drechtje dat ze het  
fijn vinden, dat het plein 
wordt opgeknapt en dat 
de nieuwe school zo mooi 
wordt. Ze zijn heel blij dat 
er na jaren van onduide-
lijkheid, oeverloos overleg 
en ellenlange discussies, 
er eindelijk daden wor-
den gesteld en het zicht-
baar wordt dat er hard 
gewerkt wordt aan de 
vernieuwing van hun 
dorp! 

Eindelijk aan 
het DOEN in 
Duivendrecht! 
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