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opiniërend,
objectief en
transparant

Fris en fruitig
Wat een zeer heerlijk mei
weertje aan het slot van
een week waar in de rijpste
pruimen zijn geschud.

!

Met de opening van de
Plus-Briljant werd woensdag
feestelijk de kers op de
taart gezet.
’Het heeft wel lang geduurd allemaal’ moppert
een dame die vraagt af
Drechtje ook een stukje
appeltaart met gratis slagroom lust. Een meneer met
tassen vol reageert: ’Zelfs in
de lekkerste appeltaart zit
wel een pit; en naar rijpe
kersen klimt men nu eenmaal hoog’.
Een dame, die het niet
deert dat men haar een
oud besje noemt, citeert vrij

naar Goethe, opkijkend
naar Drechtje: ’Soms leek
het lot van het Dorpshart
op een fruitboom in de winter. Niemand zou denken
dat die takken weer gaan
uitbotten en bloeien, maar
wij zijn blijven hopen…’
Het is even stil na deze wijze
woorden en plots praat iedereen met én door elkaar:
’Wij moesten door de zure
appel heen bijten, maar
langzaam kunnen wij de
vruchten plukken. Het
Dorpshuis wordt in elk geval
binnenkort ook geschild’.
’Als ze ons maar niet weer
knollen voor citroenen verkopen’ roept een ander
benauwd. ‘Als dat zo is,
dan is het met mij kwaad

kersen eten en moeten er
opnieuw harde noten gekraakt worden’ klinkt het
gedecideerd. Een jonge
man antwoordt resoluut: ‘
In Ouderkerk hebben ze
vast nog wel een appeltje
voor de dorst, zodat wij in
Duivendrecht niet met de
gebakken peren komen te
zitten!’
Een paar voorbijgangers
waren gisterenavond op de
reünie van de 100-jarige A.
Bekemaschool en herhaalden de woorden van de
87-jarige meester Bekema:
‘Als het appeltje rijp is valt
het vanzelf: 2 maart 2015
openen de twee nieuwe
scholen in het Zonnehofplantsoen hun deuren’
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Drechtje
‘Wat mij zorgen baart’, uit
een jonge moeder ‘dat er
nog steeds geen nieuw
college is. Uit de commentaren In het Weekblad begrijp ik dat de eerdere onderhandelaars zowel veel
noten op hun zang hebben, zich nu als een uitgeknepen citroen voelen en
dat de druiven nu zuur zijn.
Misschien hingen de druiven wel te hoog…’
‘De bananenschillen zijn
door de informateur uit de
weggeruimd en een externe formateur, Hans Démoed, gaat er nu met de
partijen tuttifrutti van maken’, zo breng ik het maar
even onder woorden zegt
een bescheiden heer, ‘het
CDA heeft het voortouw
genomen. : Wie in de wijngaard werkt mag van de
druiven eten en wie de
bramen vreest kan beter
uit het bos blijven’.

spreekt verder:
En Drechtje weet als vanouds: wie de pit wil hebben, moet eerst de noot
kraken
‘Het is de hoogste tijd dat
ze eindelijk gaan met die
banaan, er moet hier nog
zoveel gebeuren op het
plein’ claimt iemand die bij
iedereen bekend staat als
een toffe peer. En hij wijst
op de leegstand en de
hele inrichting die nog gestalte moet krijgen: ‘Het
dorpshuis, de parkeerplaatsen… er liggen helaas
nog rotte appels in de
mand…
De Commissie Dorpshart
Duivendrecht,
met oude
en nieuwe commissieleden
(versgeperst!), moet er nu
snel weer fris en fruitig tegenaan!’

!
!
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