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De Zonnehof voorjaarsschoonmaak!
Het wil maar niet winteren,
denkt Drechtje. Het wordt
tijd voor de voorjaarsschoonmaak!
Omdat 2020 tussen winter
en voorjaar een extra dag
heeft, is mede op initiatief
van de stichting Vrienden
van Duivendrecht een grote schoonmaak georganiseerd.
De koffie stond klaar!
Karin, de complexbeheerder van de Zonnehof flats,
heeft de koffie klaar, als
volwassenen en kinderen
aankomen om mee te
doen aan de opruimactie
van het zwerfvuil in het
Zonnehofgebied.

Jong en oud krijgen grijpers en vuilniszakken uitgereikt en gaan op zoek naar
rommel om de zakken te
vullen.
Drechtje volgt alles op afstand en ziet, dat ook de
politiek gehoor heeft gegeven aan de oproep. De
wethouder, die recent in
het Zonnehof is komen
wonen, steekt de handen
uit de mouwen en ook een
raadscommissielid trotseert
de druilerige regen.
Wat een troep!
In het middengebied met
de nieuwbouw woningen
ligt veel grof vuil naast de
afvalcontainers. Het is te
hopen, dat dit minder
wordt, als de nieuwe be-

woners klaar zijn met de
verhuizing, wordt binnen
het opruimteam verzucht.
Het zijn allemaal stukken,
die te groot zijn om in de
vuilniszakken te stoppen.
Vandaag is het kleine
zwerfvuil aan de beurt en
daarvan ligt er genoeg. Of
te veel, denkt Drechtje.
Heel veel van het vuil is
achtergelaten door de
bouwvakkers, maar ook
vinden peuken, plastic
flessen en zelfs een paar
volle luiers een plek in de
zak.
Een tweetal altijd actieve
bewoners van Saturnus,
die zich ook betrokken
hebben getoond bij het
behouden van zoveel
mogelijk groen in het Zon-
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Drechtje

spreekt verder… met nieuwsflits:

nehof, concentreert zich
op de balkonzijde van hun
flat. Ze hebben daar binnen de kortste keren een
paar zakken gevuld.

opruimvrijwilligers van deze
extra dag een goed gevoel over gehouden. De
foto’s na afloop laten dit
duidelijk zien.

Natgeregend maar voldaan
Na anderhalf uur komt de
regen met steeds grotere
druppels naar beneden en
wordt het tijd om de ruimte
van Karin op te zoeken,
waar de koffie de grote en
fris de kleine vrijwilligers
verwent.

Drechtje is trots op deze
vrijwilligers en huismeester
Karin van Eigen Haard, die
er op haar vrije zaterdag
bij was.

Ondanks, dat de 29ste februari noch winter, noch
voorjaar was, hebben alle

Volgende Drechtje is zaterdag 14 maart 2020

Wat gaat beter?
Kap van drie coniferen
Het begint haast een soap
te worden. Politie Amsterdam gaf taal nog teken
op verzoeken de uitspraak
in bezwaar af te wachten.
Daarom is afgelopen week
noodgedwongen een kort
geding aangevraagd bij
de Rechtbank.
Welaan! Na bemiddelingen van de Rechtbank is
een schriftelijke verklaring
van de politie ontvangen
dat zij de uitspraak in bezwaar zullen afwachten.
Kort geding is ingetrokken
omdat de drie coniferen
voorlopig gered zijn!
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