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Artist impression nIeuwe scholen.
Boven Grote Beer en rechts A. Bekema

informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Het ijzer smeden als het heet is. DOEN!
Wat een drukte de afgelopen week op het plein. Bij
het stembureau in het oude
Dorpshuis stonden de mensen woensdag in de rij. En de
sloopwerkzaamheden voor
de uitbreiding van Super Plus
zijn volop in gang gezet.
’Nou, ik was wel opgelucht
toen ik op de website van RTVNH las dat alle, écht alle politieke partijen in onze gemeente vóór verbetering van
het Dorpsplein stemden. Als je
iets beloofd dan moet je het
ook echt DOEN!’ zei
de
dame op weg naar de leestafel van de bibliotheek. ’Onze
bieb is nu nog zichtbaar aan
het plein gelegen, maar weldra staat alles in de noodbieb aan de overkant van het
water!’
’In de MediaArena bij het verkiezingsdebat 15 maart 2014

gingen de groene bordjes van
de lijstrekkers allemaal spontaan omhoog toen het ging
over het voortbestaan van de
bibliotheken In Duivendrecht
en Ouderkerk’ herhaalde een
mijnheer die vaker bij Drechtje
te vinden is, ’gelukkig waren
de mensen die het voor het
zeggen krijgen het hierover
allemaal met elkaar eens.
Deze bieb komt straks echt
terug in een eigentijds Dorpshuis op een prachtig en gezellig plein. Het geld is al jaren
gereserveerd. Ook dit is dus
‘slechts’ een kwestie van
DOEN!’
’Het Dorpshart Duivendrecht Zonnehof/ Dorpsplein - is al
decennialang een heet hangijzer. Ik was in oktober 2009
nog betrokken bij een klankbordgroep, omdat het hele
Dorpshartproject totaal niet

van de grond kwam’ vertelt
een mevrouw uit de Molenwijk . ’In het verslag van die
bijeenkomst staat duidelijk te
lezen dat de schoolkinderen
volgens planning kerst 2012
heel zeker in het nieuwe gebouw hun lessen zouden krijgen. Uiteindelijk werden het
twee gebouwen en is pas net
(februari 2014) de eerste paal
geslagen! Daarom geef ik de
raad: Smeed het ijzer nu het
heet is. Anders wordt het weer
lood om oud ijzer en hebben
de verantwoordelijken weer
een nieuw ijzer in het vuur.
Laat ze nu eens echt ijzer met
handen breken en DOEN!
voor DUIVENDRECHT’. En ze
heft haar vinger…
Een jongetje met een geel
flyertje in zijn hand komt verlegen dichterbij. Hij was er
precieseen jaar geleden ook
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Drechtje
bij toen Drechtje om 13 uur
tijdens een ‘doopplechtigheid’ haar huidige naam
kreeg. Hij heeft op school een
vriendenboekje en daar
schrijven de vriendjes en
vriendinnetjes voor elkaar
gedichten en lieve dingen in.
Bobby (8) maakte zelf een
gedichtje voor Drechtje en
leest het rijmpje met duidelijke stem voor en dat levert
een applaus op bij de omstanders. Drechtje glundert…
Een man geniet van zijn patatje en geeft commentaar:
’Over flyers gesproken: die
‘verkiezingswinkel’ op het
plein is dicht, op het stembureau in het oude Dorpshuis
zijn 1280 stemmen uitgebracht en in Ouderkerk zijn
de coalitiebesprekingen in
volle gang. Hoe gaat het
nieuwe college er uit zien?
Komt er ook een wethouder
uit Duivendrecht?. Daar was
ik het helemaal mee eens op
het Kieskompas. Dat moeten
ze gewoon DOEN!’
’Als ik goed tel’ merkt een
jongeling op en hij schuift

spreekt verder:
heen en weer op zijn IPad
’wonen acht van de vijftien
net gekozen raadsleden in
Duivendrecht. Echte Drechters, dus. Dat wordt DOEN!’
In een winkelpand achter

Drechtje

op het plein hangen

de toekomstplannen voor het
hart van Duivendrecht te
pronken. Over een jaar openen de beide scholen hun
deuren. Vrijdag 21 maart tijdens NL DOET heeft de Stichting Toekomst en Talent zich
gepresenteerd met een
combinatie Sport en Spel en
Groen en DOEN! Een schone
speelomgeving door en voor
de kinderen van de scholen
en de kinderen uit de buurt.
’Een nieuwe lente, een nieuw
geluid’ zegt een dame met
een rollator vol boodschappen en vrolijke tulpen boven
op. ’Dat pakt vast voor Duivendrecht heel goed uit!’
rijmt een Zonnehofbewoonster. Met een groet naar

Drechtje lopen ze naar huis.

