
ZATERDAG  

10 september 2022 

Landelijk thema: 

Duurzaamheid 

           DUIVENDRECHT 

 

  
 
 

 

1. Van Groot Giessenhof naar Nieuw Groot Giessenhof  
Presentatie over de voorgenomen architectuurstijl aan Rijksstraatweg 125, lokaal 
bekend van het bedrijf AEM, Audio Electronic Mattijsen en de boerderij. 

Presentator:  Jeroen Atteveld van Heren5 Architecten  
Locatie: Dorpshuis – Dorpsplein 60, 1115 CS Duivendrecht. 

Tijd: zaterdag 10 september, inloop 10.30 – Start om 11 uur en om 13.00  uur  
Aanmelden via st.oud-duivendrecht@planet.nl. als u zeker wilt zijn van een zitplaats 
tijdens een van beide presentaties. 

 
2.  Dorpsroute Duivendrecht 

Wandelen met een compleet nieuw routeboekje langs markante plekken.  
De routeboekjes zijn gratis af te halen in de OBA bibliotheek in het Dorpshuis tussen 
11-17 uur en bij  alle locaties die dit jaar tijdens OMD open zijn 

Locatie: Dorpsplein 60, 1115 CS Duivendrecht. 
 

3. Nationale thema OMD 2022: Duurzaamheid 
Op de leestafel in de bibliotheek liggen geselecteerde boeken over Duurzaamheid  

Locatie :de bibliotheek OBA in het Dorpshuis  
Datum :zaterdag 10 september  
Tijd:11-17 uur en de hele maand september tijdens openingstijden OBA 

 
4.  Een inkijkje bij de restauratieplannen van het gebouw van d’ Oude School 

Rondleiding over de restauratie van dit gemeentelijke monument door de huidige 
eigenaren van het oude schoolgebouw, gelegen achter de Kleine Kerk.  
Kinderen kunnen in een van de ruimtes met hulp van hun ouders/begeleiders zelf 

een vogel-of vlinderhuisje komen bouwen 
Locatie Rijksstraatweg 131, 1115 AP Duivendrecht/Schoolpad 1115GT 

Tijd: zaterdag 10 september en zondag 11 september. Beide dagen 12.30-16.00 uur 
 

5.  Sint Urbanuskerk Rijksstraatweg 

Bezichtiging van het prachtige  interieur van dit gemeentelijk monument 
Locatie: Rijksstraatweg 230, 1115 AV Duivendrecht. 

Tijd: zaterdag 10 september 13.00 – 17.00 uur 
 

6.  Van het gas af, maar hoe …….. 

Vraagstuk voor oudste Duivendrechtse (winkelnering)huisjes tegenover Lotgenoten.  
Locatie: Rijksstraatweg 216 1115 AV Duivendrecht 

Tijd: zaterdag 10 september om 13, 14, of 15 uur in groepjes van 8 na opgave en 
voorkeurstijd via st.oud-duivendrecht@planet.nl.  
 

7. En na deze 20e Monumentendagen in Duivendrecht? Strijk neer in de oudste 
herberg van Duivendrecht.  

Voor verzorging van de inwendige mens 
Locatie: Rijksstraatweg 215, 1115 AR Duivendrecht 
Tijd: op zaterdag 10 en zondag 11 september vanaf 16 uur is eetcafé Lotgenoten 

open voor een drankje. Eten? Dan even reserveren! 
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