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Drechtje spreekt…

1 juli 2013

… ga er even tussenuit: goed voor u!
Zaterdag 29 juni, tijdstip: 13 uur. Het 14e Drechtje Kwartiertje.

Drechtje’s Dreamteam gaat er even tussen uit en komt zaterdag 31 augustus terug! Met vrolijke muziek,
bellenblaas voor de kids en een Mercie’tjes voor de liefhebbers begon het zomerreces. Het altijd actieve
en attente Dreamteam kan even uitpuffen en nieuwe energie opdoen, omdat

Drechtje beloofde dat zij

sokkelvast op al haar standpunten blijft staan.
Een actieve Duivendrechter uit de Molenwijk merkte op dat het vierkante stukje rond de kroningsboom er
wel heel onverzorgd en verwaarloosd uitzag: typerend voor het hele Dorpsplein! Het Dreamteam heeft
de achtergelaten lege sigarettendoosjes, de flesjes en de plastic zakken snel opgeruimd. Dat was maar
goed ook, want er kwam deze dag veel bezoek bij Drechtje.
Zo waren er mensen die enthousiast kwamen vertellen dat ze afgelopen donderdag bij de commissievergadering gehoord hadden dat het absoluut niet de bedoeling is dat de bibliotheek uit Duivendrecht
gaat verdwijnen. In het nieuwe Dorpshuis komt de bieb absoluut terug in een nieuw modern jasje. De
stemming werd er direct vrolijker op.
Minder gerust zijn de passerende Duivendrechters door de mededelingen in de laatste gemeentelijke
Nieuwsbrief over de nieuwe vertraging van de bouw van de scholen. In september 2013 zou de eerste
paal beslist de grond in gaan, dat is nu verschoven naar maart 2014!
Voor wie meer wil weten over de toekomst van het Dorpshart, maandagavond 1 juli a.s. organiseert de
gemeente een voorlichtingsbijeenkomst.
Op de website www.duivendrechtdestijds.nl is te lezen over Deli van Schaick - van oorsprong een winkel
voor zuivelproducten - die vrijdag 28 juni jl. voorgoed uit ons dorp verdween. Gelukkig komt het Drechtje
Kwartiertje mét het Drechtje Dreamteam na het zomerreces wel terug! En om haar niet al teveel te missen,
blijft Drechtje de komende weken te beluisteren op radio JammFm.
Een zonnige zomer en tot zaterdag 31 augustus bij het Drechtje Kwartiertje. Komt u weer even langs?
Geïnteresseerd en/of meer weten?
Ook is

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl.

Drechtje geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. In de ether op 104.9fm en op de kabel 103.3fm
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