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objectief en
transparant

Op naar 2016
De vogeltjes fluiten omdat
het al op de lente lijkt en
de eerste sprietige boom
weer op het Dorpsplein
staat.

Drechtje

volgt alle

nieuwe ontwikkelingen op
de voet. De uitvoerder
heeft beloofd dat ze ongeveer in de derde week van
januari weer naar ’t Dorpsplein mag. Ze kan niet
wachten!
Ondanks haar fysieke afwezigheid kunnen de Duivendrechters (bijna) elke
zaterdag terecht op het
Dorpsplein om 11.00 uur.
Vanwege feestdagen en
vakantie is dat weer op 16
januari in ‘t nieuwe jaar.

Altijd is het spannend wie
met welk verhaal komt. De
eerste die zich meldt is een
meneer die vaak met bus
41 gaat. Hij is heel erg blij
omdat de bushalte hoek
Kloosterstraat/Berkenstraat
eindelijk een in- en uitstapwaardige halte is. Zo
fijn, dat mensen niet meer
in de modderprut belanden en kunnen uitglijden
en vallen. ‘Ik hoop’ zei hij
erbij ‘dat er ook nog bushokjes komen. Dan is het
volmaakt met dank aan
de wethouder die zich
hiervoor zo heeft ingezet.’
‘Over de wethouder gesproken’, zegt een oudere
jongedame, ‘jazeker, het

helpt goed om haar het
een en ander te vragen.
De glazen deuren in het
Dorpshuis zijn nu gelukkig
geblindeerd zodat sportende dames zonder ongewenste inkijk in de, helaas nog te benauwde
ruimte, hun ‘fitness’ op peil
kunnen houden. Minder
goed gaat het’, zo praat
ze verder, ‘met de damesclubs in de sportzaal. Een
groep van 35 dames die er
al 35 jaar! op dezelfde
plek fit for life met muziek
doen wordt het plezier volledig vergald. Want, door
de op dezelfde tijd ingeroosterde lessen in sporthal
maakt de andere lesgever
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Drechtje
al een paar maanden lang
bezwaar tegen te harde muziek. Moeten die dames na
35 jaar opeens genoegen
nemen met muziek op sluimerniveau en is het een
kwestie van gewenning!?
Huh? Kan de gemeente niet
bedenken dat ze deze 2
soorten van sportbeoefening
niet gelijktijdig in de sportzaal
moeten indelen? Hoe moeilijk
is dat?
In plaats van lekker te ontstressen is er nu elke week
stress. Het Dorpshuis is er toch
voor alle dorpsbewoners? Op
deze manier worden er clubs
weggejaagd. In deze tijd
waar participatie en dat
soort dingen allemaal hoog
in het vaandel staat bij bestuurders?’ Meerdere met instemming knikkende passanten voegden zich erbij. ‘Het
stond toch ook al in het
krantje?’ zei iemand. ‘Denken ze wel na in Ouderkerk
over hoe dat gaat en doorwerkt hier in Duivendrecht?
Luisteren ze wel naar ons?’

spreekt verder:
Een andere vrouw neemt het
woord. ‘Kijk eens om je
heen’, met haar arm wijzend,
‘die banken op het plein, bij
de bakker zit je met je rug
naar de zon, bij het sigarenmagazijn zit je in de schaduw
en bij de PLUS? Die bank
staat er met uitzicht op de in
– en uitgang.’ ‘Jawel’, antwoordde een ander, ‘maar
dat is voor de rokers onder
het personeel en vergeet niet
Jan & Jan hebben daar hun
terras. Dat komt hopelijk wel
terug.’
Een klein dametje vertelde
daarop dat ze de uitvoerder
gesproken had en dat hij het
ook jammer vond dat de
banken zo stonden maar ja
de ontwerper is de baas. Die
heeft het zo beslist.’ Eén van
de ondernemers kwam even
zijn winkel uit om ook een duit
in het zakje te doen: ‘Ik hoop
wel dat straks de nieuwe verlichting voldoende zal zijn.
Het is zo donker op dit plein
en vooral in deze tijd van het
jaar.

Drechtje
Ik zie pas op het laatste
moment wat voor mensen
mijn winkel binnenkomen.
Dat is best soms eng’ en
weg was hij omdat zich
klanten meldden bij zijn
winkel.
Een mevrouw die altijd
even langs komt, wilde
aandacht. ‘Ik ben zo blij
met Drechtje als aanspreekpunt voor de Duivendrechters’, zo begon ze, ‘want
op die manier is er The Voice van Duivendrecht en
die hebben we echt nodig
om door te laten klinken tot
in Ouderkerk.

spreekt verder:
Nu is de Stichting Vrienden
van Duivendrecht daar erg
druk mee maar die Stichting kan niet zonder euries.
Ik zou jullie willen zeggen,
als je wat voor Duivendrecht over hebt en meeleeft, stort dan ’n bedragje
op IBAN nummer NL70 INGB
0004 9835 90, ten name van
de Stichting Vrienden van
Duivendrecht. Het is echt
nodig.’
Dat was het signaal om elkaar fijne feestdagen te
wensen alvast inclusief een
heel goed 2016. Een nieuw
jaar strakst

