Jaaroverzicht Duivendrecht 2020
Als je tien bewoners op het Dorpsplein benadert met de vraag: “Wat vind je van 2020”, zullen
ze alle tien reageren met “Het is een raar jaar geweest”. En dat was het: een raar jaar.
Waar we in januari keken naar de ontwikkeling van een virus ver weg in China (Wuhan),
kwam het virus in februari al dichterbij in Noord-Italië. Daar werd een dorp vergelijkbaar met
Duivendrecht volledig afgesloten van de buitenwereld. Stelt u zich voor dat ons dorp volledig
zou worden geïsoleerd. Er is veel gebeurd maar zover is het gelukkig niet gekomen. In maart
kwam de eerste golf over ons heen en ging dorp Duivendrecht in een zo goed als lockdown.
Het Dorpshuis ging dicht, de beide basisscholen werden gesloten, winkels en de bibliotheek
dicht en de horeca ging ‘op slot’. Enige wat open bleef waren de ‘supers’ waar we massaal
toiletpapier kochten. Daarnaast werden pasta’s en voedsel in blik groots ingekocht. Ook de
sportverenigingen moesten de poorten sluiten. De keukentafels zaten vol met hele jonge
studenten en mensen die thuis werkten. Veel mensen zijn gaan wandelen door ons dorp.
Vanuit de quarantaine volgen nieuwe initiatieven. Zo wordt in april een digitaal platform voor
Duivendrecht geïntroduceerd: www.dorpduivendrecht.nl, met dagelijks een bericht. Een
platform met een overzicht van voorzieningen en (sport)verenigingen voor de bewoners van
Duivendrecht e.o. De Horeca gaat en mass over op afhalen en bezorgen. Duivendrecht telt
maar liefst acht adressen waar je een maaltijd kunt afhalen. Gelukkig is er gretig aftrek. Eind
april mag de burgemeester een lintje ‘opspelden’ bij Willem Smit, net gestopt als ondernemer
op het Dorpsplein, daarnaast vele jaren actief geweest als vrijwilliger bij de lokale brandweer.
Op 30 april komen de Lions met een fraai draaiorgel naar de Lunaweg. Koninklijk gezellig.
In mei gaan de basisscholen weer open, al mogen de ouders niet naar binnen en ook bij de
sportverenigingen mag de jeugd weer trainen. Voor volwassen geldt dit op gepaste afstand.
Niet alleen online een nieuw platform, ook de kerken zijn dicht en gaan voor het volk online.
Grappig is de Berenjacht in het dorp. Veel bewoners doen mee en jeugd zoekt mee. De vlag
voor de Zorg wappert in Duivendrecht. Vooral In de Watermolen en Rijksstraatweg vlaggen.
De welzijnsorganisatie steekt bewoners een hart onder de riem via teksten op haar ramen.

In mei worden mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. Het luchtruim boven ons dorp
is leeg, tot die ene zaterdag, waarop er plots 80 vliegtuigen overkomen. Twee dagen later
wordt bekend dat er voldoende mondkapjes zijn. Dit jaar geen Dodenherdenking in het dorp.

Niet alleen de basisscholen ook kappers gaan in mei weer open, we komen weer in model.
De website DorpDuivendrecht.nl kent een aantal vaste rubrieken. Zo is daar ‘Beeld op
Duivendrecht’ waar beelden uit Duivendrecht nader worden verklaard en toegelicht. Met
regelmaat wordt verslag gedaan van gemeenteraad- en commissievergaderingen. Hierin
aandacht voor zaken over Duivendrecht, zoals Entrada, Busterminal en De Nieuwe Kern.
Politiek genoeg te doen, soms al verwarrend voor lokale raadsleden. Ander nieuw medium is
het berichtenstencil “De Week van Co”. Met elke week nieuwsfeitjes en een puzzel met prijs.

In juni worden langzaam wat activiteiten opgestart in het dorp. Zo gaat Coherente weer los
met haar verbindende activiteiten. Ouderen zijn blij dat ze weer een plek hebben. Er wordt
volop aan de infrastructuur in het dorp gewerkt. De Satellietbaan wordt nieuw aangelegd.
Ondernemers ruiken hun kansen, het Dorpsplein wordt als een soort Horecaplein ingericht.
De woningmarkt blijft op scherp, meer vraag dan aanbod. De prijzen stijgen tussen 6-8%.
Het aanbod fluctueert tussen 10-20 woningen per maand. Ook in juni wordt er gevlagd. Veel
scholieren hebben succesvol hun examen mogen doen en de schooltas gaat aan de stok.
In juli komt de nieuwe brug over de Kloostersingel beschikbaar. Wethouder Korrel komt met
een ode op deze brug en zal later met de kinderen van de basisscholen de naam onthullen.
In het Zonnehof gebied wordt een nieuw sterrenstelsel geschapen (op de grond). Ook in juli
(in de vakantieweek van het Weekblad Ouder-Amstel) een nieuwsbulletin over Duivendrecht.
Met daarin een overzicht van de NOW-regeling voor ondernemers uit het dorp, aandacht
voor de zes openbare boekenkasten (handig bij een gesloten OBA) en de ballenactie voor
CTO’70. Maar liefst 60 ballen zijn nodig en deze worden mede dankzij het bulletin gehaald.
De lokale zender JammFM “Smooth and Funky” is nu ook te beluisteren via DAB+.

In de vakantiemaand augustus worden de teugels verder gevierd. Duivendrecht krijgt een
eigen drive-in bioscoop. Bewoners van de Kruidenommegang zijn verontwaardigd over de
asfaltering van de straat. Het is een lappendeken geworden. “het ziet er niet uit”, stelt men.
In september wordt de ‘Boerderij Weltevrede’ gekozen als tekening op Saturnus. Door de
Vrienden van Duivendrecht wordt een mooie route uitgezet voor Open Monumentendag.
Vrienden die verder actief zijn met vragen over: De Nieuwe Kern (steevast Duivendrechts
Kwartier genoemd), met o.a. behoud van de golfbaan OldCourse (AOC). Daarnaast vragen
over overlast van huurders van garages en over een voorstel tot bomenkap bij de busbaan.

Het participatieproces voor DKN heeft een online variant gekregen in vorm van een enquête.
Tijdens de Nationale Sportweek is er een lunchloop door Duivendrecht, met exact één loper.
In oktober wordt de nieuwe naam van de brug bekend gemaakt: “De Zonnebloembrug”.
Ofwel de verbinding tussen de bloemenbuurt en de sterrenwijk (ofwel de Zonnehof buurt).
Het mondkapje wordt verplicht in het Dorpshuis en de bibliotheek en aanbevolen in winkels.
In de herfstvakantie is nog ruimte voor vakantie activiteiten voor de jeugd van Duivendrecht.
Er is een inzamelingsactie voor behoud van activiteiten op de Antoniushoeve, deze slaagt.
Elke maand is er prijs in de Postcodeloterij, deze maand meldt Gaston zich bij de Azaleahof.
De jaarlijkse griepprik kan in november worden afgehaald. Het oogt een voorschot op de
vaccinatie voor het Covid-19 virus. De griepprik is een goed georganiseerd inentingsproces.
Zes tafels in de sporthal en zes prikkers. Zo kunnen ca. 400-500 personen ingeënt worden.
Nieuw op het Dorpsplein op dinsdag de Verse Broodkraam (met lekkere saucijzenbroodjes).
En voor het eerst sinds jaren kan er weer chinees worden afgehaald in het dorp (sambal bij).
De Plus verbouwt en breidt haar assortiment uit. En Duivendrecht krijgt een eigen pop-up
testlocatie. Tot slot: deze maand wordt de Fitkaart Duivendrecht onthuld, met een overzicht
van de sportieve interventies die voor de burgerij van Duivendrecht beschikbaar zijn. Zeer
nodig in een tijd waarin vooral wordt gewezen op gezondheid en de opbouw van weerstand.
Een overzicht van AED’s (6 stuks in Duivendrecht) is te vinden bij de voorzieningen op het
digitale platform. Naast de voorzieningen kent DorpDuivendrecht een lijst met verenigingen.

De mondkapjesplicht start per 1 december. Duivendrecht doet overtuigend mee. De
Rijksstraatweg gaat op de schop, dat wat ooit de statige Duivendrechtse Laan was. Het dorp
gaat al snel van de Sinterklaas (die niet kwam) over op de kerstvoorbereidingen. Een andere
kerst. Wat opvalt, is dat straten en huizen volop verlicht zijn, alleen de nieuwe brug is donker.
DorpDuivendrecht.nl was er dit jaar bijna dagelijks met een bericht uit het dorp. Verwachting
is dat de frequentie van berichtgeving in 2021 wat lager zal zijn. Maar het blijft een digitaal
platform voor de bewoners die een overzicht zoeken van wat er te doen is in Duivendrecht.

De redactie van DorpDuivendrecht.nl wenst u veel gezondheid in het nieuwe jaar 2021.
Uiteraard altijd welkom voor een bezoek op het platform: www.DorpDuivendrecht.nl

