
De Open Monumentendagen 
zijn traditioneel het tweede 
weekend van september. Dit 
jaar is dat op zaterdag 10 en 
zondag 11 september. 

Met elkaar is het de Stichting 
Oud-Duivendrecht opnieuw 
gelukt om in ons kleine dorp 
activiteiten te organiseren die 
bovendien aansluiten bij het 
thema duurzaamheid van de 
nationale OMD-organisatie. 

Wat is er te doen in Duiven-
drecht? 

Het terrein Rijksstraatweg 125, 
vlakbi j dr ie gemeentel i jke 
monumenten, wordt heron-
twikkeld, omdat de huidige 
eigenaren hun bedrijfsgrond 
verkopen.Architect Heren-5 
komt u de voorgenomen archi-
tectuurplannen laten zien.  

D’Oude School achter de 
Kleine Kerk is een gemeentelijk 
monument en werd eind vorig 
jaar door de gemeente Ouder-

Amstel verkocht. Beide Open 
Monumenten  Dagen zaterdag 
10 en zondag 11 september ‘s  
middag kunt u het oude 
schoolgebouw in en alles  
horen  over de toekomstplan-
nen van de nieuwe eigenaren. 
A a n d e k i n d e r e n i s o o k 
gedacht. Zij kunnen in het 
gebouw, met hulp van eigen 
begeleiders, een vogelhuisje/
vlinderhuisje maken. 

De oudste (winkelnering)huisjes 
in ons dorp willen van het gas 
af, maar weten nog niet hoe.  
U krijgt de kans mee te denken. 

Het interieur van de Sint Ur-
banuskerk bij het station kunt u 
in alle rust bewonderen.  

En kent u de oudste herberg 
van ons dorp al? Lotgenoten is 
zaterdag en zondag open na 
16 uur. 
 
Op de leestafel in de biblio-
theek ligt veel materiaal over 
duurzaamheid. En in de biblio-

theek kunt u ook gratis de 
nieuwe versie Dorpsroute Duiv-
endrecht 2022 ophalen. En op 
eigen gelegenheid langs de 
meest markante plekken van 
Duivendrecht wandelen of fiet-
sen. 

Voor het volledige programma 
met waar en wanneer wat is in 
Duivendrecht: klik hier. 

In het weekblad voor Ouder-
Amstel leest u komende week 
het complete programma van 
het nieuwe Comité Open 
Monumentendagen Ouder-
Amstel. 

De gemeente wil al het nepnieuws en 
stemmingmakerij met feiten weerleggen. 
Dat is de reden dat Drechtje de gemeente 
een nieuwe kans geeft binnen 5 werkda-
gen dit artikel te weerleggen. Geen reac-
tie… geen rectificatie en geen nepnieuws 
dat Drechtje vanuit de 'Vrienden' schrijft.  
Volgende Drechtje is op 17/18 sept. '22 

De 20e Open Monumentendag in Duivendrecht, echt waar! 
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Geïnteresseerd en/of meer weten?     Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40 in Duivendrecht

Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

informerend, opiniërend, 
objectief en transparant

Programma Open Monumentendag 
Duivendrecht

https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/?search_type=plaats&submitbtn=Zoeken&search_value=Duivendrecht
https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/?search_type=plaats&submitbtn=Zoeken&search_value=Duivendrecht
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