
over de  Weespertrekvaart varen 
dit jaar 59e keer in Duivendrecht aan wal 
Sint  is benieuwd wat daar gebeuren zal! 

Dit dorp is bekend van extremen 
zoals lastige parkeerproblemen 
én van een splinternieuw plein  
dat 1 december gereed zal zijn 

dan komt vliegensvlug 
Drechtje op haar sokkel terug  

Van alle dorpse berichten 
maken bezoekers vandaag gedichten 

Na’n tocht door ’t dorp met vrolijke muziek 
gaat de sporthal open voor publiek 

die gerenoveerde hal 
(het uiterlijk nog in verval) 

daar moet snel iets gebeuren 
om de buitenzijde op te fleuren 

Wie komt er alle jaren
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Drechtje dicht:

informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant



trek maar door het oranje, groen en geel 
dan worden Dorpshuis én Sporthal één geheel 

de kosten hiervoor zijn best te dragen 
de aannemer zal nog geen drie euro per inwoner vragen 

balkons en winkelpuien:  een betere buitenkant 
in de strakke strijd tegen de aanhoudende leegstand 

levendigheid:  het stoepkrijtfeest 
dat is pas gezellig geweest 

Wekelijks leest Sint ‘Drechtje’ 
dorpelingen doen hun zegje 

geven aan wat zij er zélf van vinden 
genoteerd door de vrinden 

over de afvalcontainers Is men doorgaans tevree 
maar wat te doen met GFT? 

Bij de Begoniasingel woekert zoveel riet 
dat je de zwanen met jongen niet meer ziet 

in de Pelmolen: de nieuwe AHOED 
door omwonenden met gemengde gevoelens begroet 

zeven extra parkeerplekken, veel over gezegd en geschreven 
is dat nu juist wel of juist niet overdreven? 

Twee nieuwe basisscholen, nog steeds midden in het groen  
Die bouw kostte helaas 30 % van ‘t Zonnehofplantsoen 
70% groen mocht blijven staan, maar met de kaalslag 

is het helaas nog niet gedaan 
Sinterklaas kreeg doorgebeld: 

‘Er worden opnieuw bomen geveld 
het wordt nu té grof en veel té gek 

gezonde populieren wijken voor een natuurspeelplek 
Onze rust, onze vogels, ons uitzicht 

waar zijn de pijlen op gericht?’ 

Drechtje dicht verder:
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Drechtje dicht verder:

Bewoners  Hazelaar hebben het tij kunnen keren 
Zonnehofbewoners kunnen daar van leren. 

Sint is nog lang niet met pensioen 
En gaat zeker iets aan die Zonnehofsituatie doen 

stedebouwkundig plan is vastgesteld 
en op bladzijde 20 wordt vermeld: 

het schoolplein is openbaar toegankelijk  

Sint studeert  verder; hij is onafhankelijk 
in het bos mag een uitloop van dit plein  

een ‘natuurspeeltuin’ zijn 
het ontwerp is noch  besproken, noch bekend  

en daarom is het ongekend 
dat er op voorhand al wordt gekapt. 

Sint schudt zijn wijze hoofd omdat hij het niet snapt 
onder de mijter zijn de hersenen gaan kraken 

dit kan de gemeente écht niet maken! 
het is een groffe schande 

zulks verdient een reprimande! 
Zonneflatbewoners krijgen nog meer voor de kiezen 

voor geplande woningen weer groen verliezen. 

Vieze maniakken trappen lol in een beschermd groengebied 
en ingrijpen van hoger hand, dat doet men liever niet. 

De Nieuwe Kern, in opdracht van de hoofdstad 
een woonwijk voor duizenden, strak en glad 

DUO +: in of uit de verkenningsfase… 
wie neemt nu wie  te grazen? 

Woonbootbewoners zeker niet blij 
met de opgelopen averij 

live- debatten ordinair 
beschuldigingen té vulgair 
de Duivendrechtse Vaart 

staat in de Watervisie op de kaart 
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Drechtje dicht verder:

Een nieuwe jonge architect met inspiratie 
brengt de Antoniushoeve in restauratie 

en in jaren-dertig-huizen rijdt men scheve schaatsen 
om vurig gewenste dakkapellen te plaatsen 

de rechter gaf eerder juiste vorm en maatvoering aan 
daar zijn vergunningverleners aan voorbij gegaan 

opnieuw een procedure 
dat wordt een peperdure 

nu is het broeden 
wie gaat de schade vergoeden? 

De Grote Beer en de SOD 
werkten aan geluidsschermen mee 

van de Van der Madeweg tot Diemerdreef 
wordt de asfaltweg weer safe 

de inwoners hadden het voor het zeggen 
bij de keuze van de heggen 

de Rijksstraatweg van kerk tot brug 
krijgt de oude allure terug 

Het nieuwe Dorpshuis lijkt op een aquarium 
en voelt als een solarium 

zelfs de meest fitte 
stikt er van de hitte 

de beheersing van het klimaat  
is onvoldoende adequaat 

leden die meedoen be-amen 
zumba en boksen gaan niet samen. 

Onmogelijk in de avonduren  
om een zaaltje te huren 

het glazen huis aan het dorpsplein 
hoort voor alle inwoners te zijn 

zo staat volprezen 
op de maquette te lezen 

bij de OBA moet je accepteren 
boeken lenen via  reserveren  

historische informatie vond de architect niet passen 
dorpsarchief en panelen moesten verkassen 
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Drechtje dicht verder:

In de zorg wordt ook bezuinigd, dat weten we allemaal. 
dat vindt Sinterklaas echt een grof schandaal. 
je moet maar roeien met de riemen die je hebt 

voor de juiste oplossing bestaat nog geen recept 
er zijn van die dapperen  

die hun handen laat wapperen. 
altijd voor anderen in de weer. 

‘Graag gedaan’ zeggen ze keer op keer. 
zij doen het op vrijwillige basis.  

sommigen vinden dat het dwaas is! 
wat Sint duidelijk zeggen wil: 

onze vrijwilligers maken het verschil! 

Drechtje geniet van alle rijmelarij 
Het halfuurtje eindigt bij de slijterij 

na een glaasje Bisschopswijn 
nemen we vrolijk afscheid van het plein! 

De persdienst van Sint draait overuren 
klik hier als u mee wilt gluren 
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