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informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Ons dorp wel gezellig maar nog verkeersonveilig!
‘Politiek is de kunst zich anders voor te doen dan men
is’. Dat was de eerste opmerking aan de voetjes van
Drechtje op een haast leeg
plein..

book, dat is het nu helemaal,
maar ik ga nu ‘ riep ze, ‘want
mijn zoontje moet zo voetballen.’

De dame die dit citaat kennelijk spontaan opdiepte uit
haar geheugen keek richting
flyerende figuren met hun
pogingen om de boodschappende en zich haastende mensen te interesseren
voor de verkiezingen. ‘Die
oneliner is eind 17e eeuw
gemaakt door de vriendin
van La Fontaine, ja juist die,
die van de fabels.’ Ze zag
dat ze beet had en men geïnteresseerd luisterde, dus
ging ze door op dit thema
‘dat flyeren is toch helemaal
uit de tijd… dat las ik al in
verschillende kranten en
bladen, net als die debatten
op de tv… twitteren, Face-

aan de gang. Drechtje stuurde haar dienstdoende hofdame er op af. Het was er
wel zo gezellig en de man
aan de microfoon deed een
enthousiast verslag van prestaties en moedigde aan
waar nodig. Er werd met
overgave gespeeld, gadegeslagen door de jongens
van andere teams en op de
tribune ouders, grootouders
en andere familieleden. Het
dorp op z’n best. Nu al weer
in de zoveelste generatie
sportief bezig dankzij dit
toernooi. Sport zorgt voor
dorpse verbondenheid en
hierbij alle eer aan het orga-

In het Dorpshuis was het 40e
Cees Houweling Toernooi

niserende CTO. Een jonge
moeder met haar al in voetbaloutfit gestoken zoontje
betrad het Dorpshuis nogal
haastig maar eenmaal binnen keek ze tevreden rond
en merkte op: ‘Wat gaaf,
eindelijk op zaterdag het
Dorpshuis een centrum van
levendigheid en plezier.’
Haar zoontje rende intussen
snel naar zijn vriendjes, terwijl
zij nog even doorging: ‘kijk
nou, in de sporthal drukte, in
de hal hier, in de bibliotheek
en bij de bar. Hoe goed is dit
voor de onderlinge saamhorigheid?’
Buiten was het intussen drukker geworden. Ondanks de
bewolking voelde het al lenteachtig aan. Sommige jonge mannen liepen stoer in
een enkel overhemd over
het plein.
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Drechtje
Daar waar de bloemetjes buitengezet waren, dromden kijkers
en kopers om het voorjaar in huis
te halen of in de tuin te zetten.
Een aloude bekende die altijd
even een praatje komt maken
bij Drechtje merkte op dat ze blij
was met de mededeling over de
aanstaande groenwerkzaamheden op de Gemeentepagina
van het voor-vorige krantje. ‘Dit
is de communicatie waarom we
gevraagd hebben na de schokkende boomomzagerij en dat
drastische gesnoei. Supergoede
actie en volhouden zo.’ Een
meneer met een wandelwagentje en een zware boodschappentas voegde er aan toe: ‘Gelukkig is er nou ook overeenstemming over het groeninrichtingsplan Zonnehof in combinatie met de plek natuurlijk spelen.
Fantastisch dat de scholen en
de bewoners in goed overleg tot
een consensus gekomen zijn.
Dat is wat je noemt: burgerparticipatie.’
Een mevrouw die haar zonnebril
alvast op zette omdat er voorzichtig iets van zon aan de hemel verscheen vertelde met een
vrolijk gezicht dat ze zo graag
wandelt en dat het aantal paden met houtsnippers in de Molenwijk verder uitgelegd is. Je
kunt nu puur een fikse wandeling
in Duivendrecht maken. ‘Toppy’,
riep ze nog terwijl ze haar duim
omhoog deed ‘ik kan mijn wandelclubje nu uitnodigen voor
een natuurpad door dit dorp’.
Een meneer, ook niet onbekend
bij de sokkel van Drechtje, greep
terug op een eerder onderwerp
maar dan nu over het verkeer
rond de scholen. Was er al eens
geklaagd dat het obstakel op
de van hoog komende rijweg
aldaar, de Satellietbaan verhoogd moet worden om het

spreekt verder:
verkeer daar af te remmen in
verband met overstekende kinderen, kwam nu ook de video
aan de orde die iemand samengesteld heeft om nog extra
aan te tonen dat er GEEN verkeersveiligheid bestaat rond de
scholen. ‘Er moet altijd eerst onderzoek gedaan worden’, zei
die meneer, ‘ik word er doodziek
van, want wat is dat voor onderzoek, wie wordt daar beter van?
Nou, wij niet met onze kids rondom de scholen. Dat filmpje op
You Tube bewijst het glashard en
duidelijk, wat een goed initiatief
van onze dorpsgenoot.
Klik hier voor filmpje (geen) verkeersveiligheid rondom scholen.
Kost niks en de gemeente kan
meteen aan het werk. Hoe
moeilijk is dat?’
Er werd instemmend geknikt en
gemompeld terwijl een mevrouw haar stem verhief: ‘Over
verkeer gesproken: in het interview van B&W in het krantje
stond de duidelijke belofte dat
bij ’t Ven eindelijk de blauwe
zone ingevoerd wordt. Een positief bericht, jazeker maar wij
wachten al zo lang!! Nu, na de
vakantie is de parkeeroverlast
weer giga, dat hoef je niet te
onderzoeken, dat is te constateren! Wij als bewoners daar zijn
echt wanhopig want wij worden
wel heel erg op de proef gesteld.’ Een bedachtzame mevrouw voegde er nog aan toe:
‘Ik zou op de Telstarweg achter
de Plus naar het Clarissenhof zo
graag het zebrapad terug willen. Het argument om dat niet te
doen is dat er gewoon niet hard
gereden kan en mag worden
maar ze doen het toch en net
als bij die scholen: je kunt niet
voorzichtig genoeg zijn: als er
een ongeluk gebeurt is het te
laat.

Drechtje
Dus zebrapad terug please!’ ze
liep meewarig met haar hoofd
schuddend weg over zoveel
naïviteit wat betreft het autoverkeer aldaar. In de verte bij
de Plus werd niet meer geflyerd, zeker koffie en taart-pauze
was de reactie omdat een
meneer met zijn dochtertje aan
de hand vroeg waar de mensen van die politieke partij waren. Hun flyers en ballonnen lagen op de bank buiten, onbeheerd en het meisje wilde zo
graag een ballon. ‘Dat is nou
altijd met politici’, grapte iemand, ‘als je ze nodig hebt, zijn
ze er niet maar lief kind, pak jij
maar een ballon… Politiek is nu
eenmaal de wetenschap hoe
wie wat krijgt en wanneer en
waarom. Die is van Sidney Hillman uit het begin van de vorige eeuw.’ Gelach alom met
gemompel onderling op wie je
nou moet stemmen… in deze
tijd. Dezelfde meneer kwam
met nog een citaat: ‘Een politieke partij is de dwaasheid van
velen, ten behoeve van het
voordeel van weinigen… ja ja
die is van de grote Alexander
Pope, begin 18e eeuw.’ Dat
vond iedereen opvallend hilarisch. Een mevrouw die nog
duidelijk verkouden was maar
dapper een niesbui onderdrukte, gesticuleerde geestdriftig
dat ze nog wat te zeggen had:
‘Pope is een wereldberoemd
dichter, moet je toch eens lezen en wat nog leuker is dat

spreekt verder:
binnenkort gedichten te horen
zijn hier in Duivendrecht! We
hebben ons eigen poëziefestival! Zo fantastisch en nu al
weer voor de 6e keer. Altijd heel
druk bezocht. Op 10 maart,
19.30 uur in de Kleine Kerk.’ Zij
kreeg alle aandacht en dus
ging ze verder met haar aankondiging: ‘het thema sluit aan
bij die van het Cultuurplatform
dit jaar en is een soort van afsluiting: Naast de Grote Stad.
Geweldig onderwerp natuurlijk.
In de beeldende kunst was er
ook een prijs uitgeloofd. Nu dus
de poëzie en zoals altijd, het is
een geweldige niet te missen
gebeurtenis. Echt een avond
genieten. Je weet wel, als je
nog wat info nodig hebt moet
je bij Gerie Bouman zijn, Stichting Kleinoot.’ Er volgde een
proestbui maar de omstanders
hadden allemaal zoiets van o
ja, en je zag ze in gedachten
datum en tijd noteren. Het
werd tijd om op te stappen, de
flyerende om aandacht voor
de verkiezingen van 15 maart
vragende mensen waren nog
steeds niet terug en de flyers en
ballonnen lagen zielig alleen
op het bankje voor de Plus. Het
meisje had inmiddels haar ballon en Drechtje? Weer eenzaam
maar met vastberaden blik en
stap in de richting van Ouderkerk, wachtend op de volgende keer: 18 maart.

Heeft u ook een balletje
getrapt in het Dorpshuis of
gaat u volgende week iets
twitteren? Hoe dan ook de
volgende Drechtje is op zaterdag 4 maart 2017
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