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Dierendag
Drechtje

geniet nog na van
de media-aandacht van afgelopen woensdag. Er was
een filmploeg in Duivendrecht om van hààr te horen
wat er allemaal aan vernieuwingen staat te gebeuren op het plein!

!

Ze is er nog helemaal beduusd van: zìj, Drechtje op de
TV in een uitzending van
Man bijt Hond! Het moet allemaal nog even bezinken.
Wat zal er van de anderhalf
uur filmen uitgezonden worden? Ze wacht vol spanning
de uitzending af.

!

Pfff… weer even over tot de
orde van vandaag: 4 oktober Dierendag.

!

Zij spreekt een moeder met
een 10-jarige zoon aan.
Heeft u een huisdier? Ja, ja,

ik ben samen met mijn zoon
aan het winkelen en we
gaan samen iets lekkers voor
de kat kopen! De moeder
vraagt aan Drechtje: staat u
hier vanwege Dierendag?
Nou, niet echt hoor, ik sta
hier elke zaterdag, maar dit
onderwerp komt vandaag
natuurlijk ook aan de orde.
Iedereen kan mij hier op het
plein op zaterdag rond de
klok van 12:00 uur dingen
vragen en suggesties doen
wat betreft het wel en wee
in ons dorp. De moeder vertelt enthousiast dat zij al haar
leven lang in Duivendrecht
woont en het dorp nooit zal
verlaten. Ze zou nergens anders willen wonen! Drechtje
vind het fijn om dit te horen.
Positieve geluiden kunnen er
nooit genoeg zijn…
Zij komt nog even terug op
Dierendag. Weet u dat ik het

zo jammer vind dat het kleine kinderboerderijtje aan
het talud langs de snelweg
er niet meer is. Heel jammer
dat de particulier waarvan
het was, het boerderijtje
heeft opgedoekt. Het was zo
leuk en trok veel belangstelling. Niet alleen van kleintjes,
maar ook van veel bejaarden uit het Reijgersbosch die
er vaak met hun begeleiders
naar toe wandelden.
Zou het niet leuk zijn dat er
weer zo’n mini-boerderijtje
komt? In het dorp zullen toch
wel een paar vrijwilligers zijn
die het willen runnen? Er zijn
immers zoveel mensen zonder werk die iets om handen
willen hebben?
Drechtje hoeft er niet over na
te denken en stelt vast dat
ook zij dit een superleuk idee
vindt. Duivendrecht is groen
en kleinschalig en bij en
‘groen’ horen dieren!
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Drechtje
Een gedistingeerde mijnheer
snelt langs. Drechtje schat in
dat hij helemaal niets met
dieren heeft en vraagt hem
daarom of hij iets gehoord
heeft over de eerste cultuurprijs en de expositie die
maandag 6 oktober start in’t
Reijgersbosch. Jazeker, daar
ga ik beslist naar toe! Mijn
neef heeft er aan meegedaan en ik wil zijn inzending
wel eens bekijken. Maar niet
alleen die van hem hoor. Ik
ben benieuwd wat OuderAmstel aan kunstenaars of
kunstenaars-in-wording
heeft! Een prima initiatief
van het Cultureel Platform
Ouder-Amstel. Goed dat de
gemeente zijn bijdrage levert in de vorm van een prijs
van € 500,00 voor de meest
kunstzinnige inzending. Als
neeflief die wint, gaan we er
samen een glaasje op nemen, hahaha!

!

In het zonnetje en op het
bankje midden op het plein
zit een oude dame. Drechtje
kent haar want ze woont in

spreekt verder:
een van de Zonnehofflats. Ze
woont er al 43 jaar! Drechtje
gaat even naast haar zitten.
Ja –vertelt ze- ik ben 96 jaar
en doe nog dagelijks mijn
boodschappen. Het is fijn
dat ik hier op het plein alles
kan kopen wat ik nodig heb.
Onderweg moet ik wel een
paar keer rusten hoor, maar
ik moet in beweging blijven.
Ik woon nog op mijzelf en
met hulp gaat dat prima.
Eenzaam ben ik nooit: daar
moet je gewoon zelf iets aan
doen! Vandaar mijn dagelijkse wandelingetje want dan
spreek ik ook altijd mensen.
Weet u wat alleen zo jammer is? Dat de mensen tegenwoordig zo langs elkaar
heen leven en rennen. Tijd
voor een praatje is er bij velen niet meer bij. Alsof ouderen er niet meer toe doen.
Dat merk ik ook bij mij in de
flat. Drechtje wordt hier stil
van… ze heeft medelijden
met de oude dame. Het
wordt haar nieuwe aandachtspunt: heb even tijd
voor de oudjes in uw buurt!!

