Drechtje spreekt:
GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

14 OKTOBER 2013

informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Tussen de buien schijnt de zon!
Tussen alle regenbuien en
windvlagen door, was ‘t een
zonnig Drechtje kwartiertje.
Kunstverkoop verlengd!

Drechtje

zag de hele week
mensen met pakken onder hun
arm en in hun handen het
Dorpshuis uit komen. Ook vandaag liepen liefhebbers af en
aan naar de kunstverkoop expositie in het Dorpshuis. De bekendste en actiefste kunstenaar
van Duivendrecht Ton Albers
kwam met zijn vrouw een kijkje
nemen en een praatje maken.
Voor de medewerkers van het
Cultuurplatform een succesvolle week!

Tot en met dinsdag 14 oktober
is het nog mogelijk iets moois
aan te schaffen voor u zelf, of
om iemand de a.s. feestmaand
te verrassen met een origineel
cadeau. Grijp deze laatste
kans, meent Drechtje en spoedt
u naar het Dorpshuis.
Roekoe Tweet Tweet
Plots werd zaterdagmiddag
stilte op het plein verbroken. De
aanwezige duifjes maakten
naast de bekende koerende
geluiden nog een geluidje:
zacht met kracht, vrolijk en blij:
Tweet… Tweet… Met hun staarten
vegend over de grond wilden
zij imponeren en bovenal de
aandacht trekken van Drechtje
en haar bezoekers.
De doffers op de palen hoog
boven het Dorpsplein draaiden
zich geïnteresseerd om en keken naar het tumult.
Wat is er te horen… te zien…?

De duiven streken opgetogen
neer aan de kordate voeten
van Drechtje. Een mijnheer op
de fiets keerde terug, de mensen die hun zaterdagkrantje
kwamen halen op het plein liepen richting Drechtje, dames
met een vers bosje bloemen
vlijden zich op het koningsbankje. En de duifjes twitterden er
lustig op los:
Weet U het nog?

#Doen!

De kring wordt groter en iedereen knikt instemmend en gelijk
komen de opmerkingen: ‘Er
komt hier toch nooit iets van de
grond’, ‘het project ligt stil’, ‘wij
worden al jaren blij gemaakt
met een dooie mus’, ‘nieuw-

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
bouw is afgeblazen’, ‘renoveren werd het devies’, ‘economische crisis zou de schuld
zijn en niet het gebrek aan regie’, ‘waar blijven de nieuwe
scholen’, ‘er is nog geen spade de grond in’, ‘accent lijkt te
liggen op De Nieuwe Kern en
het samenvoegen van OuderAmstel met omliggende gemeenten’, ‘kern Duivendrecht
krijgt onvoldoende aandacht’.
Ook werd gezegd dat commissie Dorpshart te weinig in
het openbaar vergadert.
De ene na de andere klankbord groep maakte grote
plannen, kleine plannen. Allemaal de prullenbak in.
En de zichtbare resultaten?
Zero en dat al 15 jaar lang.
Van uitstel komt afstel.
Maar gelukkig komen de duifjes er luid twitterend boven uit:
Er komt opnieuw actie (‘pardon bedoelt u: Action?’).

Tweet:

‘4 Architecten hebben
een voorstel gepresenteerd
voor het nieuwe Dorpshuis’.

spreekt verder:
Tweet:

‘Het ontwerp van Flim
Architecten sprak de leden
van de selectiecommissie het
meeste aan’
Tweet: ‘De architecten zijn blij
met de opdracht.”

De oudste doffer Tweet nog
even door: Er wordt over het door de selectie commissie
gekozen bureau - gezegd dat
de relatie met de omgeving
een belangrijk element is in het
ontwerp. Het gerenoveerde
Dorpshuis zal een positieve bijdrage leveren aan de omgeving. De ontwerp foto’s komen voorbij.
Een grijze muis merkt op: ‘Ik
ben benieuwd of ik dit allemaal nog meemaak!’
En Drechtje vraagt zich af, of zij
haar blinddoek ooit echt af
kan doen.

Facelift zeer dringend gewenst
Triest, saai en onaantrekkelijk Dorpsplein

Wanneer?

Drechtje houdt haar blinddoek nog even op!

