
‘Nou, u bent iemand van 
de klok’ roept een vrolijke 
dame Drechtje toe en wijst 
op haar horloge. Het is 
exact 12 uur en deze za-
terdagmiddag is het gezel-
lig druk op het plein.  !
Die trouwe bezoekster van 
het plein  trekt meteen bij 
Drechtje aan de bel: ‘Bij de 
herinrichting van het plein 
hoort absoluut een mooie 
duidelijke klok. Een supertip 
voor de actievelingen die 
momenteel met de inrich-
ting van het Dorpsplein en 
de omgeving bezig zijn!’ 
Met een stem als een klok 
vraagt een rollatorgebrui-
ker of er dan alsjeblieft ook 
aandacht komt voor de 
kwaliteit van de nieuwe be-

strating. ‘ Geen gladde en 
oneffen tegels, dat is een 
regelrechte ramp voor ons 
ouderen!’  
Drechtje ziet hoe de om-
standers de kat de bel 
aanbinden. !
Op het bankje zit een jong 
stel van rond de dertig te 
genieten van hun broodje. 
Zij horen allerlei belletjes rin-
kelen en mengen zich ge-
amuseerd in het gesprek. Zij 
komen zojuist op de fiets uit 
Amsterdam en zijn op zoek 
naar een woning in Dui-
vendrecht. Aangetrokken 
door alle positieve ontwik-
kelingen van het laatste 
jaar in dit dorp. Zij merken 
op dat de bewoners bij 

Drechtje op de grote trom 

slaan en zo aandacht krij-
gen voor hun zaak. Op 
deze plek en in dit kwartier 
worden kwesties aan de 
grote klok gehangen. Snel 
begrijpt het jonge paar dat 
door de dorpelingen de 
klok nooit meer achteruit 
gezet wordt én dat bewo-
ners zelf absoluut zeker we-
ten waar de klepel hangt! !
Digiduif komt eraan en 
heeft een groep mensen 
wonend rond het begin 
van de Rijksstraatweg  op-
getrommeld. En met zijn 
iPad in de hand komt hij 
het plein op om bij Drechtje 
de grote trom te slaan. ‘Dit 
moet iedereen echt zien!’ 
De foto’s die rond gaan 
maken de zaak glashelder.  

Duivendrecht-Noord slaat op de trom!
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Stadsvervoer Amsterdam 
laat Lijn 41 van het GVB rij-
den vanaf metrostation 
Gaasperplas in Amster-
dam-Zuidoost via Ganzen-
hoef, Duivendrecht, Wa-
tergraafsmeer en langs de 
Dappermarkt naar station 
Muiderpoort. 
‘Gelukkig rijdt er nog rede-
lijk frequent een bus door 
Duivendrecht. Maar het is 
en blijft nog steeds een 
schande dat er geen hal-
tes meer zijn bij de scholen 
en het ’t Reijgersbosch’, ik 
ben nog furieus, ‘maar wat 
niet is kan nog (terug-)ko-
men’. 
Waar het NU om draait legt 
een bewoner van de Ber-
kenstraat uit: De ‘halte’ 
Burg. Van Damstraat gele-
gen bij een loeigevaarlijke 
onoverzichtelijke kruising is 
een ramp. Dat is punt 1. Bij 
het wachten en bij het in- 
of uitstappen sta je letterlijk  
in de modder of je struikelt 
over iets dat op tegels 
moet lijken. Dat is 2. Deze 
onverantwoorde situatie is 
al vanaf het eerste begin 

aangekaart bij de wethou-
der in onze gemeente en 
bij het GVB zelf’. 
‘De bushaltes in Duivend-
recht zijn een paar gele-
den professioneel gereno-
veerd. Leden van de Stich-
ting Vrienden van Duivend-
recht zijn daar door de 
gemeente intensief bij be-
trokken’, weet een ander. 
‘De haltes bij de scholen 
zijn, in verband met de 
ontwikkelingen rond de 
nieuwbouw, bij die renova-
tie niet meegenomen. Het 
geld dat voor die haltes 
bestemd was kan nu prima 
gebruikt worden om twee 
fatsoenlijke haltes te reali-
seren en de locatie veiliger 
te maken!’. Dat is 3! ‘Onze 
hoop is nu gevestigd op de 
nieuwe wethouder voor 
openbaar vervoer en ver-
keersveiligheid. Met eigen 
ogen komen zien en dan 
zal ze ons geloven!’. 

De Duivendrecht-Noorders 
beloven Drechtje op de 
hoogte te houden!


