Zaterdag 12 en zondag 13
september 2020

Duivendrecht
Aftrap Open Monumentendag 2020
Kerkplein, naast station Duivendrecht
Vrijdag om 17.30 uur
wethouder cultuur, Marian van der Weele, trapt
het weekend van de Open Monumentendag af.

Fietsen en wandelen
Dit weekend zijn er verschillende fiets- en wandelroutes verkrijgbaar. Op de routes
komt u monumenten en historische punten tegen. De routes zijn gratis af te halen bij:
● Eetcafé Lotgenoten, Rijksstraatweg in Duivendrecht
● De Eeterij of Casa Lisa op het Dorpsplein in Duivendrecht
● Museum Amstelland, in Ouderkerk aan de Amstel

Camera en potlood op scherp
Wat is volgens u dé plek in Duivendrecht die het
beste en het mooiste laat zien van het landelijke en
historische karakter van het dorp?
Maak een foto of originele
tekening van dat plekje.
Stuur deze naar Stichting
Oud-Duivendrecht:
st.oud-duivendrecht@planet.nl
Wie weet komt uw afbeelding op de website van SOD
of in het weekblad.

De fietsroutes zijn ook digitaal beschikbaar via www.ouder-amstel.nl/fietsroutes

Ouderkerk aan de Amstel

Amstelkerk, Kerkstraat 11

Museum Amstelland, Kerkstraat 3-8

Zondag van 13.00 - 16.00 uur
kunt u luisteren naar pianomuziek.

Zondag van 12.00 - 16.00 uur
is informatie te verkrijgen over de opengestelde
monumenten in Ouderkerk aan de Amstel en
fietsroutes langs monumenten en historische
punten in Duivendrecht.

Mini-rondje met gids
Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31
Zondag van 13.00 - 17.00 uur
is de fraaie Sint Urbanuskerk is open
voor bezichtiging.

door centrum Ouderkerk
Zondag van 12.00 - 16.00 uur
kunt u een mini-rondje van
20 minuten meelopen in het
centrum van Ouderkerk. De gidsen
staan klaar voor de Amstelkerk.

Beth Haim, Kerkstraat 10
Zondag tussen 12.00 - 16.00 uur
zijn er rondleidingen in kleine groepen
over de Portugees Israelietische
begraafplaats Beth Haim. De gidsen
vertellen over de boeiende en vaak
aangrijpende geschiedenis van
Beth Haim.

Historisch pontje, Brugstraat
Zondag van 11.00 - 17.00 uur ervaar de mooiste minuut van Ouderkerk, een tochtje met het historische
pontje over de Amstel. Een bijdrage voor het onderhoud van de pont en de kabelinstallatie is vrijwillig.
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