BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI

Historische schepen:
driehoeksvaart tussen Capelle,
Krimpen en Ouderkerk

Open Monumentendag

Vertrektijden zijn verwachte tijden.

Hoogwater(+1,4m) om 7.00 uur en (+1.3m) om 19.15 uur;
Laagwater (-0,1m) om 15.00 uur
Dat betekent voor Krimpen en Ouderkerk dat de schepen moeilijker
toegankelijk worden in verband met laagwater vanaf 13.00 uur.
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Vertrektijden te Capelle Vuykpark
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Tijdgeest
Soort: luxe motorschip, nu gerestaureerd in staat van rond 1930.
Bouwjaar: 1908, gebouwd op de werf
van de firma Weduwe Johannes van
Duijvendijk in Ouderkerk aan den IJssel, in opdracht van familie Kreuk.
Huidige eigenaar: Piet Mourik,
Ouderkerk aan den IJssel.
Zeldenrust
Soort: paviljoenschuit voor de zand- en
grindvaart, sinds 1981 gerestaureerd
en sinds 1986 varend museumschip.
Bouwjaar: 1914, gebouwd op de werf
van de firma Wed. Johannes van Duijvendijk in Ouderkerk.
Huidige eigenaar:
Van Waningstichting,
zie www.vanwaningstichting.nl

Vertrektijden te Ouderkerk Steiger III

Opstappen bij Steiger III ingang naast Dorpsstraat 14I
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Goede-Gunst
Soort: luxe motorschip, oorspronkelijk
gebouwd als Wad- en Sondvaarder.
Bouwjaar: 1928, gebouwd op Boot
scheepswerf “Vooruit” in Alphen aan
den Rijn met oorspronkelijke naam
“Keteldiep”.
Huidige eigenaar: Teun de Jong,
Ouderkerk aan den IJssel
(sinds 1994).
Elizabeth
Soort: Sleepboot.
Bouwjaar: 1918, gebouwd op scheepswerf De Jong in Papendrecht. Gebrand
en te boek gesteld in 1948.
Huidige eigenaar: Piet de Waardt,
Ouderkerk aan den IJssel

Drie vormen van bijzonder vervoer
Voor alle activiteiten van Open Monumentendag geldt dat deelname
geheel voor eigen risico is.

Het Driehoeksveer

Capelle, Krimpen, Ouderkerk aan den IJssel
In alle drie deelnemende plaatsen kunt opstappen op het ‘driehoeksveer’ Het vaart de hele dag door tussen 11.00 en 17.00 uur.
Zie het vaarschema
Ook het aan boord gaan en meevaren geschiedt geheel voor eigen
risico. De Open Monumenten Dag (OMD) organisatoren en de schippers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

Capelle- Krimpen- en
Ouderkerk aan den IJssel
wordt georganiseerd door:

Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel
www.hvouderkerck.nl

Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
www.hvc-capelle.nl

www.avwvakpers.nl
Deze brochure werd geproduceerd door

AVW

www.krimpenaandenijssel.nl

Vakpers

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Met de huifkar naar de monumenten in Krimpen
Vanaf molenrestaurant De Schelvenaer vertrekt tussen 11.00 en 16.00 uur op elk heel
en half uur een huifkar. In de huifkar is maximaal plaats voor 18 personen.
De huifkar stopt bij het Streekmuseum en bij
de IJsseldijkkerk

Met de paardentram door Capelle
De Historische Vereniging Capelle biedt u de mogelijkheid om u in
Capelle te verplaatsen met een
Jan Plezier. Op- en uitstapplaatsen zijn Dorpsstraat t.o. het Van
Cappellenhuis, Dief- en Duifhuisje
en Historisch Museum
(Akkerwinde).
De paardentram rijdt tussen 10.30
en 16.00 uur.

Activiteiten in Ouderkerk aan den IJssel
Dorpskerk (Kalverstraat 1)
De Dorpskerk van Ouderkerk aan den IJssel is op zaterdag 9 september van 10.00 tot 17.00 uur open. Er is
dan gelegenheid om de kerk met o.a. het fraaie praalgraf van de graven van Nassau-Lalecq (nazaten van
prins Maurits), het 17e-eeuwse meubilair met prachtig
koper- en houtsnijwerk en de eeuwenoude grafzerken
te bezichtigen.
In de kerk wordt een uitgebreide expositie gehouden
over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht
Nassau-Lalecq, het orgel en het busongeluk van 20 november 1941. Het
tentoongestelde bestaat uit foto’s, archiefmaterialen en oude voorwerpen.
Daarbij zal uniek materiaal te zien zijn over de drie kinderen van ds. J.G.
Woelderink die bij het busongeluk omkwamen. Het betreft o.a. schriften, tekeningen, herbaria, boeken en linten van de grafkransen. Ook de bijzondere video-opnamen die door Nico Holdermans in 2001 in het praalgraf
gemaakt zijn, maken deel uit van de expositie. Verder is er een PowerPoint-presentatie over "Symboliek in de Dorpskerk" en een presentatie
over het thema van Open Monumentendag "Boeren, burgers en buitenlui".
Het historische Kam-orgel uit 1854 wordt de hele dag bespeeld. Belangstellenden kunnen op de orgelgalerij kijken, waar uitleg wordt gegeven over
het orgel. Daarnaast is er van 10.15 tot 10.45 uur een optreden van kamerkoor "Pro Musica" uit Ouderkerk aan den IJssel o.l.v. Cees van der Slik en
tussen 14.30 en 15.45 uur van een trompettist.
Er worden doorlopend rondleidingen gegeven. De toren kan elk heel en
half uur o.l.v. een gids beklommen worden. Er wordt op nummer gewerkt.
Oudheidskamer (Dorpsstraat 19):
De Oudheidskamer van Historische Vereniging "Ouderkerck op d' IJssel" is op zaterdag
9 september van 10.00 tot 16.30 uur open. In
de Oudheidskamer is een boeiende expositie
te zien over "Boeren, burgers en buitenlui".
Om 14.00 uur kan er met een gids van de Historische Vereniging een dorpswandeling in de
omgeving van de Dorpskerk gemaakt worden.

Gemaal Reinier Blok (Breekade 2)
Het gemaal Reinier Blok uit 1878 bemaalde de polders van de toenmalige
gemeente Lekkerkerk en is vernoemd naar de burgemeester van Lekkerkerk en schout van de polder. Het gemaal is in 2003 op een openbare veiling verkocht en daarna verbouwd tot
woonhuis. De relatief nieuwe dieselmotoren zijn bij deze verbouwing verwijderd. De centrifugaalpompen uit
1911 en 1923, de elektromotor uit
1944 en de stoomketels uit 1878 zijn
nog steeds aanwezig en te bekijken
van 10.00 tot 17.00 uur. De woonvertrekken van het gemaal zijn niet te
bezichtigen.
Vaartochten historische schepen:
opstappen bij molenrestaurant De Schelvenaer.
Een leuk horecapunt om even bij te komen met
drankje en wat lekkers, is het sfeervolle molenrestaurant De Schelvenaer. Deze molen is in 1993
herbouwd naar de originele korenmolen ‘Onverwacht’ die in 1930 is afgebrand op dezelfde plek.
U kunt hier van 11.00 tot 16.00 uur terecht voor
een kopje koffie, thee of een glas frisdrank en indien gewenst een ‘kleine hap’.

Driehoeksveer Capelle, Krimpen, Ouderkerk
Bij de aanlegsteiger achter het restaurant kunt u
opstappen en meevaren op een van de historische schepen naar het Havenfront van Ouderkerk aan den IJssel en naar de aanlegsteiger bij het
Vuijkterrein in Capelle aan den IJssel. Dit ‘driehoeksveer’ vaart de hele dag
door tussen 11.00 en 17.00 uur.
Zie het vaarschema voor de tijden.

Met de huifkar naar de monumenten
Vanaf molenrestaurant De Schelvenaer vertrekt tussen 11.00 en 16.00 uur
op elk heel en half uur een huifkar. In de huifkar is maximaal plaats voor 18
personen. De huifkar stopt bij het Streekmuseum en bij de IJsseldijkkerk.

Vertrekpunt: Oudheidskamer ("d' Ouwe Backery"/ Dorpsstraat 19). Er is in
de Oudheidskamer, voor een geringe prijs, een boekje te koop met informatie over de monumenten en bewoners, die tijdens de rondwandeling besproken worden.

Bloemen & Wonen Bij Liza (Dorpsstraat 24):
Deze winkel voor bloemen en landelijk wonen houdt op zaterdag 9 september van 9.00 tot 16.00 uur "Open Huis". De winkel is ondergebracht in een
van de oudste panden aan de Dorpsstraat (1686). Diverse authentieke elementen, zoals een bedstee, een schouw, plavuizen, houten vloeren en
wandtegels zijn er nog te zien.
Choco-Kado De Berekuil (Kalverstraat 4):
Choco-Kado "De Berekuil" houdt op zaterdag 9 september van 10.00 tot 17.00 uur
"Open Huis". In deze winkel worden op ambachtelijke wijze o.a. chocola en gebak vervaardigd. Er is een terras waar iets gebruikt
kan worden en er worden diverse aantrekkelijke activiteiten ontplooid.
Hanneke van Vliet - Keramiek (Dorpsstraat 30):
Keramiek kunstenares Hanneke van Vliet houdt op zaterdag 9 september
van 9.00 tot 17.00 uur "Open Huis". Er zijn allerlei fraaie producten en
kunstwerken op het gebied van keramiek van deze kunstenares te zien (en
te koop).
Oud Nieuws Brocante (Dorpsstraat 59):
"Oud Nieuws Brocante" houdt op zaterdag 9 september van 10.00 tot
15.00 uur "Open Huis". Er is een grote hoeveelheid oude authentieke gebruiksvoorwerpen, meubelen, lampen enz. uit binnen- en buitenland te zien
(en te koop).
Oude Algemene Begraafplaats
De Oude Algemene Begraafplaats (IJsseldijk Noord, tegenover nr. 67) met
baarhuisje en grafmonument van A.J. Schelling kan de gehele dag bezocht
worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985. Bezienswaardigheden op deze begraafplaats zijn het gereconstrueerde baar-

Activiteiten in Capelle aan den IJssel
Historisch Museum
Het Historisch Museum aan de Bermweg 13 beleeft op Open Monumentendag de primeur van de tentoonstelling:
CAPELLE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Het hart van deze tentoonstelling vormt de collectie van HVC lid, Nico Feijnenbuik en toont een breed scala aan authentieke voorwerpen, foto's en
documenten. Op de wanden vertellen fotoen tekstpanelen over de gebeurtenissen in
Capelle aan den IJssel.
Het museum is geopend tussen 10 uur 's
morgens en 4 uur 's middags en is gratis
toegankelijk.
J.A. Beijerinckgemaal

Bij een bezoek aan het museum kan ook de machinekamer van het gemaal worden bekeken.
Het J.A. Beijerinck gemaal laat op gezette tijden
de machines draaien. De machinisten geven
graag toelichting op wat er zoal in de machinekamer staat opgesteld.

Dief- en Duifhuisje…... altijd wat te doen……altijd spannend!
In dit kleinste museum van Nederland de expositie EEN DIJK VAN EEN
DIJK over Schielands Hoge Zeedijk. Deze dijk van een dijk is één van de
belangrijkste dijken in Nederland. De dijk strekt zich uit van de Gouwe bij
Gouda tot de Schie bij Schiedam. De dijk stamt uit
de 12e en 13e eeuw en beschermt momenteel een
gebied met ruim 3 miljoen inwoners in Zuid Holland tegen overstroming. Momenteel wordt het
dijkvak tussen Slotlaan en Mient versterkt.
En verder te zien en te doen
Op de zolder wordt het verhaal van de kastelen
van Capelle verteld aan de hand van maquettes
en archeologische vondsten. Ook de nieuwste
vondst wordt tentoongesteld: een natuurstenen

huisje (het oorspronkelijke baarhuisje dateerde van circa 1850) en een bijzonder grafmonument. Dit grafmonument in neoclassicistische stijl uit het
laatste kwart van de 19de eeuw, is opgericht ter nagedachtenis aan A.J.
Schelling, die op 18 september 1854 in Ouderkerk aan den IJssel geboren
is en op 3 mei 1883 in Caïro (Egypte) overleden is. Het grafmonument bevindt zich nabij het hekwerk langs de dijk. Het natuurstenen monument bestaat uit een sokkel met inscriptie, waarop een afgebroken zuil geplaatst
is. Het is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde. Het is een karakteristiek voorbeeld van een in neoclassicistische stijl vormgegeven grafmonument uit het laatste kwart van de 19e
eeuw.

Activiteiten in Krimpen aan den IJssel
Streekmuseum voor de Krimpenerwaard (IJsseldijk 312)
Over een door appelbomen omgeven klinkerpad loopt u via het ‘boenhok’, de wagenschuur en de hooiberg naar de grote
monumentale boerderij van het type ‘Hallehuis’ (uit 1690).
In de boerderij is het Streekmuseum Krimpenerwaard gevestigd. Het museum geeft u een
beeld van ‘het (boeren)leven van 100 jaar geleden’. De stal, de keuken, de
pronkkamer en de kelder zijn nog precies zoals ze toen waren. In de vaste
tentoonstelling is daarnaast aandacht voor de binnenvaart, de steenplaatsen en de touwslagerij in de Krimpenerwaard. In een oud ‘Ot en Sien’ klaslokaaltje kunt u plaatsnemen in de schoolbanken en schrijven met griffel en
lei.
Activiteiten in en rond het streekmuseum
Bij het streekmuseum is een halte van de huifkar, waar u in- en uit kunt
stappen. Van 11.00 tot 15.00 uur kunt u een demonstratie op de touwbaan
bekijken. Kijk ook eens rond op de gezellige Brocantemarkt van 10.30 tot
16.00 uur. Op het museumerf treedt tussen 13.00 en 13.45 uur het Koperensemble van Concordia op.
Meer informatie: www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl.

kraagsteen uit omstreeks 1600 die werd gevonden in de binnenste slotgracht in het nabijgelegen Slotpark. Vrijwel zeker heeft deze console dient
gedaan als ondersteuning van een balk in het laatste kasteel dat op het
Sloteiland heeft gestaan.

Rondleiding Slotpark
Tijdens Open Monumentendag wordt een rondleiding gegeven door het
Slotpark met het vernieuwde Sloteiland. Vertrek om 14.00 en 15.00 uur
vanaf het Dief- en Duifhuisje.
Het Dief- en Duifhuisje is op Open Monumentendag geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Toegang gratis.

Het Van Cappellenhuis
Het pand is in 1898 gebouwd in Neorenaissance stijl
voor de zes jaar eerder opgerichte Van Cappellen
Stichting door Johannes Nolet en diens echtgenote
Anna Maria van Cappellen. Stap even binnen en laat
u verrassen door optredens, een grootse kunst-sale
(ook op vrijdag en zondag). Om 11.00 uur uitslag taartenwedstrijd Heel Capelle bakt. Om 11.30 en 2 uur beginnen de schilderworkshops. Om 12 en 2 uur starten workshops theater
en van 1 tot 2 zingt het Capels Vrouwenkoor. Ook is er de hele dag een
grootse KUNSTSALE (ook vrijdagavond en zondag). Bij mooi weer is er
een gezellig terras in de tuin. Nadere info zie: www.vancappellenhuis.nl

De Regentenkamer
In het Van Cappellenhuis treft u één van de mooiste regentenkamers van
Nederland aan. Vrijwilligers van de HVC leiden u er
graag rond en vertellen over de historie van dit
voormalige bejaardenhuis van de Van Cappellen
Stichting.

Dorpskerk
De Hervormde of Dorpskerk dateert in oorsprong uit het begin van de
15e eeuw, maar werd verwoest in 1574 en vervolgens hersteld in resp.
1592 en 1664-'65 uit welk jaar het koor dateert. De kerk is een Rijksmo-

IJsseldijkkerk (IJsseldijk 232)
De IJsseldijkkerk is de eerste kerk in Krimpen
aan den IJssel. De kerktoren van dit stijlvolle
gebouw is een rijksmonument. Deze Waterstaatskerk aan de IJsseldijk werd in 1866 officieel geopend. Tot blijdschap van vele
Krimpenaren, want tot halverwege de 19e eeuw
gingen de leden van de Hervormde Kerk namelijk door weer en wind naar de Dorpskerk in Ouderkerk aan den IJssel. De
IJsseldijkkerk heeft een goede akoestiek. Vandaar dat hier regelmatig concerten worden gegeven. Meer informatie: www.ijsseldijkkerkconcerten.nl.

Activiteiten in en rond de kerk
De IJsseldijkkerk is van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor het publiek. De
huifkar stopt hier ook. Op het kerkplein is een grote jaarmarkt. Snuffel rond
bij de kraampjes met boeken en andere hebbedingen. Maak kans op een
prijs bij het Rad van Avontuur. Ook kunt u lekkere hapjes en drankjes
kopen. De opbrengst van de markt is bestemd voor goede doelen. Om
14.30 uur kunt u genieten van mooie orgelmuziek in de kerk. Verder kunt u
inzage krijgen in de doop- en huwelijksregisters bij Jan van der Ent, medewerker kerkelijk bureau.
Meer informatie: www.ijsseldijkkerk.nl.

Openstelling Breekade 5
Boerderij, nu in gebruik als woonhuis. De eigenaren stellen dit jaar hun
huis open van 11.30 tot 17.00 uur.
Kinderboerderij Klein Boveneind (IJsseldijk 82/84,
ingang aan Boveneindselaan)
De pas gerenoveerde kinderboerderij Klein Boveneind is geopend op de
gebruikelijke tijden. Ter gelegenheid van Open Monumentendag zijn er veel
activiteiten en kraampjes van diverse organisaties, zoals de Lokale Omroep Krimpen, het Burenerf, Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard
en de Kleindiervereniging. Een greep uit alle activiteiten: kinderrommelmarkt, springkussen, meedoen aan oudhollandse spelletjes, demonstraties
en/of workshops kantklossen, breien en de imker. Daarnaast kunt u kinderkleding, kaas, poffertjes, patat en ijs kopen. Voor een workshop kan een
bijdrage worden gevraagd.

nument, evenals de toren uit 1805.
Vanzelfsprekend zijn er ook veel (kinder)activiteiten in en rondom de Dorpskerk. De Dorpskerk is open voor het publiek, het orgel zal
worden bespeeld en er worden rondleidingen
gegeven.
Kunstmarkt
De Kunstmarkt van Capelle kent een traditie van 46
jaar. De markt werd sinds 1970 jaarlijks op verschillende locaties in Capelle georganiseerd, waarvan nu
30 jaar aan de Kerklaan, een vriendelijk straatje met
haar mooie oude Dorpskerk aan de voet van de dijk
aan de IJssel. De organisatoren hebben ook dit jaar
weer een groot aantal kunstenaars bijeengebracht, die werkzaam zijn op
diverse gebieden van de beeldende kunst. Een veelzijdig aanbod en 'voor
elck wat wils'. Op de Kunstmarkt is bovendien een oud ambacht te bewonderen: het stoelen matten.
:Kinderboerderij
In 1975 opende kinderboerderij Klaverweide haar deuren voor het publiek.
De kinderboerderij is gevestigd in een oude boerderij uit 1650 met een bijzonder mooi rietgedekt voorhuis. De ‘deel’ van de boerderij is na een brand
opnieuw gebouwd en stamt uit 1900 en heeft een pannendak. Hier staan
nu de koeien, geiten en varkens in. Ook de vroegere kaasmakerij, nu in gebruik als boerderijwinkel, is hier te vinden.
Achterop het terrein bevindt zich in de oude hooiberg het Centrum voor Natuur en Milieu educatie (CNME de Hooiberg), waar educatieve lessen worden gegeven aan kinderen van de
Capelse basisscholen over natuur en
milieu.
Naast alle dieren op het terrein ontbreekt natuurlijk de speeltuin niet! En op
Open Monumentendag zorgen wij ervoor dat de kinderen wat te knutselen
hebben van 10:00 tot 15:30 uur in het
thema boeren, burgers en buitenlui.

