
Duivendrechters houden van 
hun natje en hun droogje. Op 
het Dorpsplein is het de laat-
ste weken een komen en 
gaan van mensen die met 
het zomerse weer neerstrijken 
op een van de terrassen of 
hun lekkernijen en snacks 
verorberen aan de diverse 
statafels. De kids vermaken 
zich uitstekend op de speel-
toestellen van het autoloze 
plein. En de ouders en groot-
ouders maken een babbeltje 
met elkaar op de houten 
banken. Drechtje bekijkt dit 
allemaal met veel plezier. 

Deze laatste zaterdag van 
juni  neemt het zomerweer 
even gas terug.  Dat kan je 
niet zeggen van de brom-
mers die dwars over het 
mooie plein scheuren. ‘Die 
fietsers en brommers die nog 
steeds niet begrijpen dat het 

hier op het plein om een 
voetgangersgebied gaat, 
moeten eindelijk eens fiks 
bekeurd worden! ‘ roept een 
heer op leefti jd r ichting 

Drechtje. Hij is met zijn rollator 
op weg is  naar de fysiogym 
en doodsbenauwd om aan-
gereden te worden. Juist nu 
het gezelliger en drukker 
wordt op het plein wil hij niet 
dat ouderen en mensen met 
kleintjes bang zijn voor het 
verkeer OP het plein en het 
plein gaan mijden. 

Dat beboeten écht de enige 
oplossing is, daar is het 
groepje pleingangers het 
roerend over eens. ‘Daar-
naast zou ik op de toe-
gangshoeken hele duidelijke 
grote banners hangen met 
de tekst ‘Voetgangersge-
bied’, tipt een voorbijganger 
met zijn fiets aan de hand.  

‘Van de week reed een 
brommer vanaf de Telstar-
weg met hoge snelheid naar 
de sigarenzaak. Hij kon nog 
net remmen voor een klein 
meisje. Toen die bromduivel 
de zaak weer uitkwam reed 
hij tegen een kinderwagen 
aan!’  

Misschien is het weer tijd dat 
die aardige meneer van ‘vei-
lig naar school fietsen’ hier-
een filmpje van maakt, denkt 
Drechtje. Dát heeft eerder 
ook goed gewerkt! 

Het Dorpsplein wordt leven-
diger.  Eerst met de bloe-
menwinkel, de groenteman 
en de kringloop en nu weer 
nieuwe zaken erbij.  

Verandering van spijs doet eten
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:
‘Ik weet wat er ook nieuw is’ , 
verklapt een meisje dat aan 
lekker van haar ijsje likt: ‘Hol-
landse Nieuwe, dat las ik 
woensdag op het bord bij de 
viskraam’. Haar oma valt 
haar bij: ‘Echt lekker! En: Ha-
ring in het land, dokter aan 
de kant!’  

‘Kijk eens in de rondte!’ en-
thousiast wijst een liefhebber 
van smakelijke kant-en -klaar 
gerechten naar de twee 
nieuwe eetgelegenheden. In 
het RotiHuis kan je terecht 
voor (Turkse) Pizza’s, Döner en 
Roti. Een dame vult aan dat 
ze ook Nasi, Bami en Rijst ver-
kopen en binnenkort ook aan 
huis gaan bezorgen! Dat 
wordt dus een eitje:  als je 
plots gasten krijgt of te laat 
uit je werk komt om zelf te 
koken. Dat is toch wat anders 
dan onderweg iets uit de 
muur eten.  

Bij Casa Lisa kan je de tafel 
eer aan doen. De traiteur 
verkoopt broodjes met uit-
dagende namen als Cou-
lommier en Ventricina. Ook 
serveert men een zomerme-
nu, een weekspecial van Lisa 
en traditionele gerechten in 
het weekend, bereid door 
verschillende ‘mama’s’. Je 
kunt er ook een bruisend of 
fruitig drankje bij bestellen.  

Tussen de middag als de 
apenrotsen leeglopen (zo 
worden de lunchpauzes van 
het kantoorpersoneel uit de 
betonnen kolossen rond ons 
dorp  door de inwoners  gek-
scherend genoemd) is het 
spitsuur   op het plein. Van 
hun pauze maken de men-
sen gretig gebruik om een  
sandwich of een (fruit-) snack 
te verorberen en nemen 
meteen  wat boodschapjes 
mee. En ze treffen zeker geen 

eenheidsworst. Een variatie 
aan wereldgerechten staat 
voor ze klaar. Vooral als ook 
het nog leegstaande hoek-
pand en de ruimte tussen de 
groenteman en de kring-
loopwinkel  een interessante  
uitbater  krijgen. Dan is het 
heringerichte plein eindelijk  
HIP  en HOT! 

‘En vooral een  pracht podi-
um voor HIP HOP dorpse ac-
tiviteiten, een mooie uitda-
ging voor de winkeliersvere-
niging’,  zeggen twee bood-
schappensjouwers bijna te-
gelijkertijd. 

Wat ook nieuw is, zijn de tij-
den voor haal- en brengser-
vice van fietsenmaker Je-
roen. De Oranjebus staat op 
de parkeerplaats Dorpsplein 
op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 8.30 – 10.30 uur.   
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Meer weten?  Kijk op: vrien-
denvanduivendrecht.nl of 
bel met 020-699 2574

Drechtje spreekt verder:

Bij de PLUS staat deze zater-
dag een trouw lid van het 
Rode Kruis te collecteren en 
het is goed om te zien dat er 
ruim gedoneerd wordt aan 
deze 150 - jarige organisatie. 
Wie de collectant gemist heeft 
of geen contant geld bij zich 
had, kan geld doneren door 
een SMS met de tekst Rode 
Kruis te sturen naar 4333. Dit 
kost éénmalig €2,00 per SMS. 
Het bedrag wordt van je bel-
tegoed afgeschreven. 

Een dame komt de biblio-
theek uit druk zwaaiend met 
het Weekblad voor Ouder-
Amstel van woensdag 21 juni 
jl.  En zij meldt  verontwaar-
digd dat er in haar wijk de 
laatste 4 weken geen week-
blad meer bezorgd is. Dat is 
dubbel vervelend omdat de 
nieuwe uitgever BDUmedia 
nog geen digitale versie van 
het weekblad online heeft 
staan. Daar wordt wel aan 
gewerkt, zegt men, maar  
hoe kom je in hemelsnaam 
NU aan het lokale nieuws?  
Hoe weet je bijvoorbeeld dat 
het definitieve ontwerp herin-
richting openbare ruimte 
Zonnehof ter inzage ligt tot 2 
augustus?  Daar is veel om te 
doen geweest en nu weet je 
niets over het vervolg. En 

meer dorpsnieuws zoals een 
mooie fototentoonstelling in 
het Dorpshuis, blijft onbe-
kend.  Evenals geplande ac-
tiviteiten voor kinderen en 
ouderen in de komende zo-
mertijd.  Uit de reacties van 
de omstanders blijkt dat op 
heel veel plaatsen in Dui-
vendrecht het weekblad niet 
bezorgd wordt.  In de colofon 
staat dat je bezorgklachten 
door kan geven via telefoon-
nummer 088-0109801. Een 
mijnheer vindt ook dat de 
gemeente Ouder-Amstel op 
de hoogte gesteld moet 
worden van de slechte be-
zorging en de adverteerders. 
Zij gebruiken  en betalen im-
mers voor het blad als hét 
communicatiemiddel met de 
inwoners van onze gemeen-
te. 
Drechtje haar team heeft dat 
gelijk opgepakt en doorge-
geven! Klik hier voor de mail. 

Omdat het motregent gaan 
er een paar  paraplu’s open. 
De pleinbezoekers wensen 
elkaar allemaal een goed 
weekend toe en duiken de 
winkels in voor de verdere 
weekendboodschappen.  

Zaterdag 8 juli kunt u de vol-
gende Drechtje verwachten. 
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