
 

Duivendrecht, Zaterdag 10 september 2016 

 

 

Sint Urbanuskerk, Rijksstraatweg 232, open van 10.00 tot 15.30 

uur 

Interieurbezichtiging: Symbolen en Iconen van het katholieke 

geloof en de liturgie. Geniet in rust van  het fraaie interieur: o.a. 

de altaren, de gebrandschilderde ramen, de kruiswegstaties en 

de preekstoel. 

 

 

 

 

 

 

 

Antoniushoeve, Rijksstraatweg 228, open van 12 tot 14 uur 

Restauratierondleidingen; vóóraf opgeven bij de Stichting 

Oud-Duivendrecht is noodzakelijk. De laatste bewoner, boer 

Ferd van Schaik, is in 2010 overleden. Sinds 2003 is het pand 

een Rijksmonument en de nieuwe eigenaren Lot Sternheim 

en Jamie Bedford zijn de restauratie voortvarend begonnen. 

 

NB Bij alle opengestelde monumenten ligt een nieuwe wandel/fietsroute langs de historische 

plekken in Duivendrecht gratis voor u klaar. De tekstbordjes, die in 2005 en 2006  bij de 

monumentale objecten geplaatst zijn, zijn met zorg gerenoveerd.  

 



Hoeve Wintershoven: Galerie Harf Art, Rijksstraatweg 224 (bij 

de vlag), open van 11 tot 17 uur. 

  
Kunst & Religie: o.a. schilderijen en keramiek van diverse 
kunstenaars met het thema “ Engelen". 
De voormalige Sophia’s hoeve uit 1883 is schitterend 
gerenoveerd tot woonhuis en galerie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

De Kleine Kerk , Rijksstraatweg 129, open van 9.30 uur – 

16.00 uur 

De traditionele Grote Boekenmarkt en verrassende 

activiteiten in de Aanbouw: verkoop van eigengemaakte jam 

en siropen, verkoop van zelfgemaakte sieraden. De 

Wereldwinkel is open en de hele dag is er 

koffie/thee/fris/koek/soep en broodjes.  

 

 

 

 

 

 

D’ Oude School: Open Ateliers, Schoolpad 1-2, achter de 

kerk, open van 10 - 15.30 uur 

Drie kunstenaars: Jojit, Robert en Ton Albers tonen hun 

kunstwerken, ieder in hun eigen atelier. Bij Ton Albers zijn 

bovendien kunstkaarten ten behoeve van Amnesty 

International  te koop. Ton Albers heeft al jarenlang zijn 

atelier in het gebouw van d’ Oude School.  

Van 1925-1973 huisde hier de protestant-christelijke school. Daarna werden de ruimtes heringericht 

en tot 2015 gebruikt voor ouderenactiviteiten. Jojit en Robert zijn voor Duivendrecht nog tamelijk 

onbekende kunstenaars, die met plezier gebruik maken van de ruimte in het oude schoolgebouw. 



 
Om  op deze OMD-dag en ook later even uit te rusten,  

 kunt u de weidebankjes langs het wandel/fietspad van de busbaan gebruiken. 
Één bankje is vanaf deze OMD-dag 2016 een symbolische herinnering 

aan het agrarische verleden van Duivendrecht én aan een iconische figuur. 
 

 
 


