
Onder een grauwe no-
vemberlucht met af en toe 
’n waterig zonnetje schar-
relen, half struikelend soms 
als er een buggy of een 
rollator in gebruik is, Dui-
vendrechters op ’t Dorps-
plein. Tussen zandhopen 
en stenen hebben kindjes 
tijdelijk extra speelplezier.  

Echt aandacht voor Drechtje 
is er even nog niet. De televi-
sie slokt alle interesse op door 
het drama in Parijs en de 
komst van Sint in Meppel. 
Geduldig wacht Drechtje af 
want de ervaring leert… en 
jawel, daar komt een moe-
der met als Piet verklede 
kindjes vastberaden aan-
stappen. ‘Luister’ roept ze 
boven de opstekende wind 
uit: ‘Het gaat over de bo-

menkap in de Zonnehof. Dat 
schijnt allemaal zomaar te 
kunnen doorgaan. Dat pik-
ken we niet hoor. We hebben 
als bewoners de koppen bij 
elkaar gestoken net als onze 
mededorpelingen hebben 
gedaan bij de Hazelaar. 
Groen is super belangrijk! Wij 
willen SAMEN actie onder-
nemen’ Een deftig geklede 
heer stopt meteen en buigt 
zijn hoofd naar de sprekers 
toe: ‘Hoor ik dat goed?’ 
vraagt hij, ‘gaat het over 
groen? Heel belangrijk want 
bij de begrotingsbehande-
ling in de Gemeenteraad af-
gelopen donderdagavond is 
er juist besloten dat er meer 
geld voor groen in 2016 be-
schikbaar komt.’  
Aangezien Drechtje nu rond-
loopt omdat ze haar vaste 
standplaats even kwijt is, 

vangt ze op dat er opmer-
kingen gemaakt worden 
over mailverkeer naar ’t ge-
meentehuis in Ouderkerk.  
‘Moet je nou eens even ho-
ren’, roept een volslanke 
dame spontaan: ‘de ge-
meente wil zo graag dat wij 
de dingen die ons bezighou-
den naar ze mailen. Doen 
we dat, maar dan krijgen we 
een antwoord. Nou vraag ik 
u, wat heeft het dan voor 
zin?’  
Een jongere dame die net 
van de stomerij komt, blijft 
staan en mengt zich in het 
gesprek: ‘doorgaan met op 
de mail te berichten, nooit 
verslappen, nooit denken 
dat het niet helpt. Wij zijn de 
burgers en om ons gaat het. 
Neem wat mij nou overkomt. 
Stuur ik twee weken geleden 
een berichtje OVER DE MAIL 

Het is stil … aan de overkant… het is stil… 
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Drechtje spreekt:



                             

Drechtje spreekt verder:

vanwege het riet snijden bij 
de Meidoornstraat. Jullie we-
ten wel bij dat vijvertje. Heb 
ik daarin het buurtbeheer 
over aangesproken. Niets 
meer gehoord. Nou ja…!’De 
eerder het woord voerende 
dame kijkt triomfantelijk in 
het rond: ‘Nou, wat zei ik!’ 
‘Precies’ was het antwoord 
en daarom stuur ik het in het 
vervolg ook gelijk door aan 
de wethouder en de ge-
meentesecretaris, dat schijnt 
als enige nog te werken. 
Samen zijn we sterk in Ouder-
Amstel. Dat willen ze toch zo 
graag in Ouderkerk, nou 
dan.’  Nu komen er steeds 
meer mensen aanlopen 
omdat een inmiddels be-
kende Duivendrechter aan-
dacht vraagt voor de onvei-
lige verkeerssituatie bij de 
scholen. Dat stond al eerder 
in het Ouder-Amstel-krantje, 
zo weet iedereen maar het is 
van belang dat dit punt on-
der de aandacht blijft, want 
als er ongelukken gebeu-
ren…. ‘U weet hoe dat 
gaat’, stelt hij met een ern-
stig gezicht, ‘de gemeente 
wordt dan gefileerd van hoe 
en waarom, enzovoort dat 

had kunnen gebeuren.’  Een 
kittige mevrouw met 2 kind-
jes die aan haar trekken 
omdat ze naar huis willen, 
zegt: ‘u heeft toch die video 
daarover gemaakt?! Heel 
stoer vind ik dat. De ge-
meente moet NU wat doen, 
hoor’ De meneer van de vi-
deo, zoals de omstanders nu 
nog beter  begrijpen, her-
neemt het woord: ‘Ik heb al 
een actieplan om te flyeren 
bijvoorbeeld over parkeren 
bij de scholen. Daarmee 
spreek ik de ouders aan. Ik 
begrijp dat ik dat niet zonder 
de gemeente, maar samen 
met de gemeente moet 
doen want dat is toch eigen-
lijk hun taak? Ik heb ook nog 
steeds geen antwoord. Die 
verkeerssituatie moet nu snel 
verbeteren. De gemeente 
krijgt van de inwoners sa-
menwerking op een gouden 
schaaltje. Doe er dan wat 
mee!  Samen maken we 
Duivendrecht, Ouderkerk 
hoeft alleen maar in te ha-
ken.’  
Een knik met een brede 
zwaai ‘tot ziens’ was het stille 
einde van Drechtje vandaag. 

Drechtje kwartiertje zich over 
het plein. 


