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informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Het waren mooie dagen ...
Wat was het heerlijk en gezellig in Duivendrecht met
die stelten en open monumenten...

Drechtje had het druk
Op open monumentendag
z a t e rd a g 1 4 s e p t e m b e r
daalde het hemelwater met
bakken neer op het Dorpsplein.
Dat was jammer, aangezien
Drechtje voor alle liefhebbers
van het dorp een tweeluik
had samengesteld van alle
beelden in de openbare
ruimtes van Duivendrecht.
Gelukkig was het deze zaterdag wel helemaal droog

naar hartenlust de kleurige
bladen uitdelen.

Bezorgdheid alom
Natuurlijk maakte de bezoe-

De bezoekers van het Dorpsplein en de bibliotheek namen de folder blij verrast
aan.
Dat er – naast Drechtje - nog
zoveel andere beelden in
Duivendrecht waren, verbaasde menigeen.
Voor de mensen die de
‘Duivendrecht in Beeld’ uitgave van Open Monumentendag 2013 gemist hebben... lees hier meer.
Veel plezier te voet of op de
fiets!

kers gebruik van het Drechtje
kwartiertje om hun bezorgdheden kenbaar te maken:
• de bloemenstal... waar is
de bloemenstal... niet om
de hoek... weet Drechtje
het misschien..?
• en dan de groenteman,
die zou toch naar de overkant... maar ja... een kale
ruimte nog helemaal inrichten... dat kost een
smak geld...!
• de stomerij... blijft die nog
wel...?

op het plein en kon Drechtje

Geïnteresseerd en/of meer weten?
Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl.
Drechtje is ook geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. Ether op 104.9fm en kabel 103.3fm.

Drechtje
En hoe moet het dan verder met het Dorpsplein?
Drechtje hoort bezorgdheid
alom!
• wordt de bibliotheek afgebroken...?
• en wanneer wordt het
Dorpshuis ontmanteld...?
• en de eerste paal voor de
scholen, wanneer gaat
die nu eindelijk eens de
grond in...?
• hoeveel extra zorgwoningen komen er in het Zonnehof bij... en voor wie zijn
die bestemd...?
Die Commissie voor het
Dorpshart heeft al in geen
maanden vergaderd. Wat..!
Hoort Drechtje het goed?
Komen die commissieleden
pas weer eind november
bijeen?

Drechtje

kreeg een half jaar

terug zo’n mooi verrekijkertje, moest haar blinddoek

spreekt verder:
maar snel af doen: Dromen
van de Heerlijkheid Duivendrecht, lieve duifjes terug in
het mandje, geduld... Alleen... het duurt
maar en het duurt maar...

Drechtje

zucht, zucht en
voelt de tranen opkomen:
Ik houd zo van levendigheid
om mij heen, en graag
meer dan een paar mooie
zaterdagen per jaar...
Lichtpuntje

!

Gelukkig breekt deze zaterdagmiddag letterlijk en figuurlijk een lichtstraaltje
door: vooruitlopend op een
papieren plan van aanpak
voor noodzakelijk herstel
van voet- en fietspaden zijn
door Gijs en zijn medewerkers ‘gewoon’ en met de
hand, al een aantal noodreparaties uitgevoerd. En
dat is fijn... gewoon Doen!

!

