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OPEN MONUMENTENDAG

14 SEPTEMBER
De Open Monumentendag vindt voor de
vijfde keer plaats, ook in Capelle
aan den IJssel, in samenwerking met
de gemeente Capelle aan den IJssel.
De eerste Open Monumentendag kwam
in 1987 tot stand.
Dit jaar doen er maar liefst 425
gemeenten mee, waarbij zo'n 4000
monumenten gratis voor het publiek
opengesteld worden.
Het officiële startsein van deze
Open Monumentendag wordt gegeven op
zaterdag lh september in de St.
Janskerk te Gouda, te verrichten
door mevrouw drs. Hedy d'Ancona,
minister van WVC.
In onze gemeente zal de opening
gebeuren door wethouder Max Meiboom,
rond 10.00 uur in de aula van de
Gem. Muziekschool aan de Dorpsstraat.
U bent van harte welkom.
De openstelling van monumenten duurt
van 10.00 tot 16.00 uur.
Aanbevolen door het bestuur van de
Historische Vereniging Capelle
aan den IJssel.
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PHOGHAMMA.
1. Het ,o:evan,o:enhuisje aan de Hozenburcht
is opengesteld voor bezoek.
2. Het Jan Anne Beijerinck-gemaal aan de
Bermweg lJ-15, daterende uit 1869, is te
bekijken onder deskundige leiding van de
heer R~, machinist van het gemaal.
Hij zal het nodige vertellen over de
werking van de 2 machines.
Oorspronlcelijk was het een stoomgemaal,
gestoolct 1II0t kolen.
In 1927 zijn er 2 electromotoren gekomen.
Het pand is gemakkelijk te bereiken, door
bij de Akken.. . inde-HaagHinde, richting
Bermweg te gaan.
Ook is het metrostation Schenkel in de
buurt.

J. In de muziekschool aan de Dorpsstraat is
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in de hal en de aula een expositie inge
richt over Capelle aan den IJssel in de
periode van 1275 tot 2000.
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In de hal is een infostand voor de in
tekening op het nieuwe boek "Capelle
aan den IJssel - de geschiedenis" in
gericht.

4. De regentenkamer van de muziekschool is
een bezoek zeker waard, wegens zijn
waardevolle inventaris, zoals IIlcubilair,
servieswerk, luchters, leerbehang e.d.
\O{e kunnen zien, hoe de regenten vanaf
1896 een tehuis voor 12 alleenstaande
ouderen beheerden.
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