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Drechtje spreekt…

24 juni 2013

… we nemen de paraplu!
Zaterdag 22 juni van het jaar 2013. Tijdstip: 13 uur. Het 13e Drechtje Kwartiertje.
Zaterdag: MidSummerToernooi in het Dorpshuis. De organisatie en de sporters zijn er helemaal klaar voor.
Het springkussen ondergaat nog een gratis hemelwaterwasbeurt. De buienradar geeft aan dat de regen
wegtrekt, maar op paraplu’s van Drechtje’s lakeien klettert en spettert het dat het een lieve lust is.
Wat je noemt: echt snertweer!
Optimisten met korte broek, zomerse jurkjes, vrolijke kleuren: Drechtje ziet het allemaal voorbij komen. De
bloemenstal heeft het druk. Sommige mensen mopperen wat. Het plein heeft er wel een boompje wijzend op de k(r)oningsboom - en een bankje bij gekregen maar voor de rest... leegstand en verval is
troef.

Drechtje weet dat op maandag 1 juli alle politieke plannen voor het Dorpshart gepresenteerd worden.
Zucht, zucht, alweer een avond? Ja, meldt Drechtje en... er komt ook nog een Nieuwsbrief van de
Gemeente Ouder-Amstel in de bus. Een meneer kruipt bij een lakei onder de plu en hij hoopt dat de

Drechtje eindelijk begrepen en verwerkt zijn. Maandag 1 juli 2013
wordt dus weer een ijkpunt voor Drechtje.
Duidelijke Standpunten uit de Nota van

Over paraplu gesproken: Drechtje heeft in haar lange leven in Duivendrecht veel mooie boerderijen zien
verdwijnen. Tegenwoordig noemen ze mooie gebouwen uit het verleden historisch erfgoed. Gelukkig is er
in Duivendrecht nog wel een weidegebiedje overgebleven, een paar boerderijen, oude huizen, kerken,
d’oude school en een gevangenisje zijn er ook nog… Die laatste overblijfselen uit het verleden moeten
echt goed bewaard blijven. Gelukkig eindigt

Drechtje deze regendag met een sokkelvaste oplossing: ‘Met

een parapluplan, ook wel facetplan genoemd, kunnen alle cultuurhistorische waarden die de gemeente
van belang acht in één keer planologische bescherming krijgen’. Zo makkelijk is dat geworden.
Zaterdag 29 juni is er om 13:00 uur weer een Kwartiertje. Komt u 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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