Drechtje dicht:
GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

26 NOVEMBER 2015

informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

… op een koud Dorpsplein
Met waterdruppels die aan neus en kin hangen
Hoe hartverwarmend kan het zijn?
Ronddansende kindjes met vrolijk rode wangen
Zwarte Pieten maken grappen
Sinterklaasliedjes voor extra vrolijkheid
tussendoor een balletje trappen
via de bloemenwinkelmevrouw begeleid.
Komt er een meneer
Duidelijk een toerist
Hier zomaar ‘ns een keer
Van dit dorpje nog niets wist
Geschiedenis aangehoord
Drechtje zo bijzonder
In dat beeld verwoord
absoluut ’n wonder:
bij een grote stad verstopt
’n heerlijke enclave
Wel ‘ns met problemen tobt
Mensen die op komen draven
Geïnteresseerd en/of meer weten?
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Dorpse gezelligheid
Kon hij zo zien
Ondanks kou even tijd
’n praatje bovendien
Dat moest op de foto gezet
Dit is authentiek
Geïnteresseerd tot en met
Onderwerpen specifiek
’n mevrouw met ’n kinderwagen
Zat duidelijk ergens mee
‘mag ik toch eens vragen
Want ik heb geen idee . . .
Op 9 november in onze krant
Over ’n verklaring van geen bedenkingen, zoiets
Wat is daar nou toch mee aan de hand?
Het zegt een burger helemaal niets’.
Een meneer wist het wel
Want zo zei hij dat:
‘De Gemeenteraad geeft hierbij snel
Weg wat ze aan eigen bevoegdheid had
Aan het College, ons Bestuur
Om zonder verdere inmenging van de Raad,
En dat voor onbeperkte duur
Zonder controle beslist of iets laat.’
‘O’, zei de mevrouw
‘Onze volksvertegenwoordigers geven dus weg
Waarvoor wij hen hebben gemandateerd
Dat is voor ons, kiezers grote pech
Met een project straks eventueel gedupeerd!’
Een omaatje stampte met de voeten
Om warm te blijven
‘Weet je wat zou moeten?
‘ns over de Lunaweg nu schrijven. . .
Weet je wel het Reijgersbosch?
Ooit een prachtig bejaardenhuis
Al die oudjes nu de klos
Niet in dit dorp meer thuis . . .
Geïnteresseerd en/of meer weten?
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Komen er anti-krakers in
Bestemming van maatschappelijk gewijzigd naar wonen
Waarvan is dit nu hèt begin?
Wat met het gebouw, wat gaat er komen?
’t Blijft allemaal mistig als ’t weer vandaag
Net als lange leegstand huurhuizen
Geen antwoord nog op dit soort van vraag
Zijn ze ons er in aan ’t luizen?’
Een jongeman die uit de kringloop liep
Had er ’n zwaar meubelstuk binnen gesjouwd
Hoestte wat want hij had griep
Vond ’t volgende hysterisch fout!
omdat Sinterklaas elk jaar
op zijn paard Amerigo door de straten
naar ’t Reijgersbosch reed om aldaar
met de oudjes even te praten
kreeg er ’n borreltje te drinken
‘n kort rustmomentje
terwijl de liedjes weerklinken
zo dorps want iedereen kent je
voor die mensen een hoogtepunt
De Sint met zijn hele entourage
Is hun ook niet meer gegund
Het verdwijnen hiervan ’n blamage’
Valt een iemand hem instemmend in de rede
‘Kijk, Zwarte Pieten gelukkig als initiatief
Aandacht aan dit feest besteden
Dat is nog eens puur en positief
Maar echter vorige week
De intocht van Sinterklaas
Of je ook heel goed keek
Helaas geen watergeraas
De brandweer er altijd aanwezig
Met waterstralen spectaculair
Nabij de Molenkade bezig
Geeft aan de aankomst altijd flair
Geïnteresseerd en/of meer weten?
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Waarom weg met deze traditie?
Zo’n dorps evenement . . .
Alweer een bezuinigingsexercitie?
Zo jammer voor zo’n moment
Stampvoetend stond nu iedereen
Verlangend naar huis en haard
Met de boodschappen er gauw heen
Dit alles is Drechtje waard
Snapte ook de toerist
Wat tof deze communicatie
zijn trein kon niet gemist
Naar ’t station met ’n nieuwe sensatie
Volgende Drechtje in december
De 10e om precies te zijn
Verschijnt de 11e, just remember
Zeg ’t maar door tot op het plein!
Nog niet genoeg ervan?
Klik hier , gewoon omdat het kan!
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