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informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Zeven jaar sokkelvast op het plein!

!

Zaterdag 16 november
om precies te zijn,
kijkt Drechtje zeven jaar
sokkelvast uit over het
plein.
’Nou, dat waren werkelijk
7 broodmagere jaren. Zo
kijk ik er tegen aan’, roept
een voorbijganger en hij
trekt er een gezicht bij als
een oorwurm.

!

Bij de onthulling in 2006
was het vooruitzicht dat
ons Drechtje het stralende
middelpunt zou worden
van een bruisend Dorpsplein van Dorpshart Duivendrecht.

!
!

Maar Drechtje kreeg het
nakijken.

!

Een jong stel ziet de kans
schoon en merkt op dat
vooruitgang met een lantaarn te zoeken is: ’Het
ziet er hier gewoon niet
meer uit!’.

!

Een andere Duivendrechter trekt een lang gezicht
en zegt dat de verantwoordelijke bestuurders
veel te lang de ogen gesloten hielden.

!

Toegegeven, er zitten best
wat haken en ogen aan
zo’n project.
Veel ondernemers hebben hun hielen al laten

!

!

zien en keken de kat niet
langer uit de boom.

!

Het is lastig achter de
schermen kijken en bovendien… het alziend oog
merkt dat de ’kijk op dit
plein” nogal varieert.

!

Naar de steen der wijzen
wordt naarstig gezocht…

!

’Niet zo deftig doen hoor’,
zegt een oudere dame:
’Gewoon uit je doppen
kijken en zorgen de ene
kraai de ander de ogen
niet uitpikt, anders kan
Duivendrecht in het zicht
van de haven nog wel
eens schipbreuk lijden!’

!!

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
Het horen en zien begon
Drechtje bijna te vergaan
toen Wouter en Jimi met
lekkers verschenen. Deze
Duivendrechtse jongens
sluiten gelukkig de ogen
niet en laten met hun actie voor Giro 555, spontaan, zien dat zij oog
hebben voor hun Filipijnse
leeftijdsgenoten, die door
de tyfoon Haiyan getroffen zijn.
De voor € 0,50 aangeboden cakes zijn verrukkelijk
en vinden gretig aftrek.
En met volle mond mag
er natuurlijk even niet gepraat worden…

!

Maar dan valt het oog
op een mevrouw met
een gezicht van oude
lappen.
Zij laat een map zien met
alle nieuwsbrieven uit
deze raadsperiode.

kijkt verder:

’Kijk eens…, modellen,
bewonersavonden, maquettes, uitwerkingsplannen, commissievergaderingen, tekeningen, informatieavonden, beeldkwaliteit plannen.

!

Zo op het eerste oog allemaal mooie plaatjes. Ik
heb het allemaal geloofd, maar nog steeds
niets gezien’. ’Of ben ik
door blindheid geslagen?
De beloofde planning
is volledig uit het
zicht.’

!

Bij haar ‘doop’ 23 maart
jl. kreeg Drechtje zo’n
praktisch verrekijkertje
cadeau, maar helaas is
het niet mogelijk om
daar mee ook achter
coulissen te kijken…, hoe
Duivendrecht dààr te kijk
gezet wordt…

