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Drechtje spreekt…

3 juni 2013

… ’t zonnetje komt er aan!
Zaterdag 1 juni, ’t tiende Drechtje Kwartiertje:
Op het Dorpsplein laat af en toe de zon zich zien. Winkelende bezoekers zien er net als de medewerkster
van Drechtje zomers en ontspannen uit, maar echt behaaglijk is de temperatuur nog niet. Een enkeling
flaneert. Het terras van het snackrestaurant is nog maar spaarzaam in gebruik. Toch is het op het plein
van de Heerlijkheid Duivendrecht wel uit te houden.
De bloemenkraam krijgt voortdurend aanloop. Goed is te zien dat de service gepaard gaat met
uitwisseling van liefde voor bloem en plant. Dat doet de medewerkster van

Drechtje plezier.

De warme bakker heeft bijna geen brood meer. Potentiële klanten kijken naar binnen, zien lege
schappen en lopen teleurgesteld verder. Enkel voor gebak en lekkers loopt een enkeling nog naar
binnen. Onderwijl poetst een vlijtige winkelhulp.
Het Kruidvat heeft niet te klagen over klanten. Ze komen en gaan. De sfeer in de winkel is uitstekend wat
regelmatig leidt tot prettige sociale contacten. In verhouding tot het aanbod is er eigenlijk te weinig
ruimte. Regelmatig zijn er verkeersopstoppingen. Maar nimmer een onvertogen woord.
De geldautomaat in het voormalige pand van de RABO-bank spuwt zonder aarzelen waardepapieren.
Af en toe staat er een rijtje wachtenden. Als begin volgend jaar genoemd gebouw voor fysiotherapie en
mogelijk ook fitness in gebruik wordt genomen, zal dat vele Duivendrechters een plezier doen.
Hoewel Drechtjes blik er niet op gericht is, vindt haar medewerkster het straatje met kapper, drukkerij,
Chineesrestaurant en stomerij aantrekkelijk vormgegeven. Vanaf de parkeerplaats een altijd al goede
entree naar het plein. En, in een ander straatje, de ingang van de buurtsuper. Ook daar is het een komen
en gaan van vele vaste klanten.
Zo kijkend naar de bezoekers, enkele winkels en de beginnende inrichting van het plein ziet de
medewerkster van Drechtje best wel toekomstmuziek voor het trefcentrum van Duivendrecht.
Voorwaarde is wel dat projectontwikkelaar en gemeente DOEN.
Het Kwartiertje Drechtje is snel voorbij. De zon begint nu echt door te breken. De vakantie wacht, maar
eerst de resterende zaterdagkwartiertjes in juni waarin naar verwachting nog wel het een en ander in het
Kwartiertje Drechtje te bespreken valt.
Zaterdag 8 juni is er om 13:00 uur weer een 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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