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Op eieren lopen, dàt spant de kroon
Het is Paaszaterdag middag en ’t zonnetje breekt
door op het plein.
‘Er was van de week
haast geen kip te zien en
ik kon mijn ei niet kwijt’ zei
een jonge moeder, die nu
eindelijk wel eens wil weten hoe de hazen lopen.

!

‘Het leek een eitje, de
voortgang van het Dorpsplein, maar wat ik zie is
een half ei: alleen de PLUS
transformeert naar een
briljant-formule!’ ‘Dat is altijd nog beter dan een
lege dop’, merkt een zomers uitgedoste dame op,
‘maar ja, je hebt gelijk: de
PLUS heeft gewoon eieren
voor zijn geld gekozen en

wacht met de uitbreiding
niet tot Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
Hopelijk legt het ze geen
windeieren’.

!

Een heer op leeftijd komt
er als de kippen bij en
gooit de knuppel in het
hoender hok: ‘De Hein
Schildergroep heeft Heer
Paashaas maar gevraagd
of hij nog een likje verf
over heeft om de puien
op te vrolijken. Voor de
bewoners en de bezoekers van het plein opnieuw het haasje zijn en
binnenkort voor hun
boodschappen het hazenpad kiezen.’
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ziet mensen te

veel op eieren lopen…
wanneer wordt het eindelijk koek en ei?
Een dame krijgt de lachers
op haar hand; ‘Wie kakelt
moet ook eieren leggen!
En weet je wat het ei van
Columbus is: ’Als je eieren
vergaren wilt, moet je 't
kakelen der hennen getroosten!’ en ze stampt
met haar voet op de
grond, ‘Als je iets per se
wilt, moet je er ook écht
wat voor over hebben’.
Rustiger vervolgt zij haar
betoog: ‘Van een kale kip
kan je niet plukken, maar
dat is het eiereten niet.
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Bestuurders blijven op de
eieren zitten. Dat is niet
goed! Er MOET snel iets
gebeuren’.

!

Een mevrouw applaudisseert: ‘Niet meer kakelen
als kippen zonder koppen, maar de plannen
uitvoeren. Wij blijven ons
roeren anders kraait er
straks geen haan meer
naar… en komen ze met
het zout als het ei op is!’

!

Een groepje jongens op
weg naar een Paastoernooi wijst de discussiërende dorpelingen op aanstaande zaterdag: dan is
er met een vrijmarkt en
een terras leven op het
DORPSPEIN…
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Oranje én de aan de Koning opgedragen Heerlijkheid Duivendrecht op
haar best!
Voor een appel en een ei
is dan van alles te koop.
Dan ben je toch de koning te rijk!
Een kippeneindje van het
plein vandaan is nog
meer activiteit. Op zaterdag 26 april ‘KONINGSDAG’ is De Kleine Kerk
geopend. Daar kan je te-

spreekt verder:
recht voor de inmiddels
traditionele boekenmarkt,
met honderden boeken
gesorteerd op onderwerp, hobbyboeken en
kinderboeken. De Wereldwinkel heeft een uitstalling van verantwoorde
en lekkere levensmiddelen, zoals koffie, thee,
chocolade, rijst, pasta en
diverse kruiden en sauzen. Daarnaast zijn er leuke cadeauartikelen te
koop, die gemaakt zijn
door vaardige handen
elders op de wereld: kinderspeelgoed, mooie
kaarten, sieraden, kaarsen en klein serviesgoed.
Je kunt ook terecht voor
een kopje koffie of thee
met iets lekkers, een hartig broodje en later op de
dag een glaasje bier of
wijn en natuurlijk is er de
hele dag limonade en
frisdrank te koop. Afhankelijk van het weer wordt
er buiten of binnen muziek gemaakt. Vanaf half
elf tot ongeveer vier uur in
de middag bent u hartelijk welkom in De Kleine
Kerk, Rijksstraatweg 129 in
Duivendrecht. Dat spant
de kroon…!

