* Kunstreis - 10.00 - 16.00 uur
Galeriehouder "First Class Art" verkoopt ruim 200 ingelijste,
genummerde en gesigneerde zeefdrukken en litho's van Nederlandse kunstenaars tegen actieprijzen vanaf € 45 tot ca. €
250 per werk, een prachtige kans om mooi werk voor een
stuntprijs te verkrijgen.

* Levensreis - 11.00 - 11.30 / 13.00 - 13.30 / 15.00 - 15.30 uur
Anna Maria van Cappellen (1861-1893) trouwt een 19e eeuws
paar (!) in de Van Cappellenzaal.

Van 10.00 - 16.00 uur (onderbroken tijdens de huwelijksplechtigheden) kunt u informatie krijgen over verhuur van de ruimtes
voor exclusieve huwelijken, feesten, cursussen, vergaderingen
e.d. Ook is er kaartverkoop voor de culturele evenementen in
het Van Cappellenhuis in de maanden september tot en met
december 2014.
Het Van Cappellenhuis is in 1898 gebouwd in de stijl van de
neo-Hollandse Renaissance. Trapgevels en rijke versiering
zijn kenmerkend voor de stijl. Het pronkstuk is ongetwijfeld de
Regentenkamer op de eerste verdieping.

De Kunstmarkt en Dorpskerk

* Op de Kerklaan wordt de Kunstmarkt georganiseerd. Er
staan 60 kramen opgesteld met werk van kunstenaars uit diverse disciplines.
In de oude dorpskern domineert al meer dan 400 jaar
de Nederlands Hervormde
Dorpskerk. De kerk bestaat
uit een éénbeukig schip en
een smaller vijfzijdig gesloten
koor (1665) overdekt door
tongewelven met trekbalken.
In het interieur is onder meer
de 17e eeuwse eikenhouten
preekstoel en een Tien-Geboden-bord met omlijsting en
fronton uit 1656 te bewonderen. De kerktoren is van 1806. Het
prachtige Van Dam orgel stamt uit 1904.

Er zijn diverse activiteiten:
Naast catering van de kerk, is er 's middags een bescheiden
wijnproeverij waarbij een Italiaans restaurant wat fingerfood laat
proeven.
Over de hele dag zijn er kinderactiviteiten met verf en iemand
die laat zien wat je met papier kunt doen. Er is ook iemand op
de markt die papier maakt!

In de Dorpskerk spreekt men van: Laat de kinderen tot mij komen.

Er zijn enkele kramen voor het goede doel zoals Pameijer,
stichting Pallieter en Galerie Herenplaats met zogenaamde outsiderkunst.
Tijdens de Kunstmarkt wordt de muziek voor twaalven verzorgd
door een combo a la Django Reinhardt en erna komt Bas Boon
met een wat moderne opvatting van swing.

Ga op reis met de Jan Plezier

Programma Capelle aan den IJssel
Zaterdag 13 september 2014
10.00 - 16.00 uur

(opstapplaatsen bij Van Cappellenhuis en Akkerwinde).

De route van de voor deze
dag beschikbare Jan Plezier loopt (v.v.) van de
Dorpsstraat (nr. 164) via
Slotlaan, Lijstersingel, Rivierweg, Kanaalweg, 's
Gravenweg, Schenkelse
Dreef, Kralingseweg en
Haagwinde naar de Akkerwinde.

Zo kunt u een bezoek brengen aan Historisch Museum, J.A.
Beijerinck gemaal, het Dief- en Duifhuisje, het Van Cappellenhuis, de Dorpskerk en de Kunstmarkt.
Vertrektijden
ca.
Vertrektijden
ca.

Dorpsstraat:
10.30 - 11.50 - 13.10 - 14.30 uur.
Akkerwinde:
11.10 - 12.30 - 13.50 - 15.10 uur.

Fietsroute beschikbaar

De HVC heeft voor u een fietsroute samengesteld die u een
uitgebreid beeld geeft van Capelse monumenten van steen,
maar ook cultuurhistorische monumenten in het landschap.
Het is een rondrit van ongeveer 19 km door de gemeente,
die u op elk gewenst punt kunt beginnen.

Vraag ernaar in de HVC kraam bij de Kunstmarkt op de Kerklaan of in het Historisch Museum aan de Bermweg!
Alle activiteiten zijn gratis

Open Monumentendag wordt in Capelle aan den IJssel voor de 28e keer georganiseerd door de
Historische Vereniging in samenwerking met de
Dorpskerk, de Kunstmarkt en het Van Cappellenhuis.
Het landelijke thema is OP REIS wat aanleiding is geweest voor de
HVC om in het Historisch Museum een tentoonstelling in te richten
waarin teruggekeken wordt op de reisjes die Capellenaren maakten in
het verleden, maar ook naar de vormen van vervoer die er waren als
de veren, het spoor, de bus en niet te vergeten, als meest moderne
ontwikkeling, de aanleg van de metro.
Er is een Jan Plezier ingehuurd om u te vervoeren langs een aantal
monumenten in Capelle: van Dorpskerk, Van Cappellenhuis, naar
Dief- en Duifhuisje, het J.A. Beijerinckgemaal en het Historisch
Museum. Een verhalenverteller rijdt mee op deze paardentram,
waardoor de route nog meer gaat leven.

Om 10.00 uur wordt de Kunstmarkt op de Kerklaan
geopend als startsein voor de activiteiten op
Open Monumentendag 2014.

ACTIVITEITEN OVERZICHT
OPEN MONUMENTENDAG 2014

Historisch Museum, Bermweg 13

* Tentoonstelling OP REIS
Deze tentoonstelling geeft een beeld van reisjes die Capellenaren
in het verleden maakten zowel individueel als (vooral) in groepsverband met vereniging of als bedrijfsuitje.
De foto's komen uit de HVC Beeldbank en van particulieren
Ook de vormen van vervoer komen aan de orde zoals de veren,
het spoor, de bus en als laatste ontwikkeling, de metro.
Veel materiaal uit voorbije tijden is bijeen gebracht en zorgen,
uitgestald in vitrines, voor het 'o ja' gevoel.

Op Open Monumentendag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Daarna elke zaterdag open van 13.00 tot 16.00 uur. Gratis toegang.

Jan Anne Beijerinck gemaal

* Op nader te bepalen tijden
zal de machinekamer in bedrijf zijn.
Het in 1868 gebouwde gemaal
heeft vanaf 1869 uitstekend zijn
werk gedaan. Eerst bij de droogmaking en daarna voor de waterhuishouding in de polder Prins
Alexander.

In 1990, na de inbedrijfstelling
van een nieuw gemaal in Nieuwerkerk aan den IJssel, is het Beijerinckgemaal buiten dienst
gesteld. Het oorspronkelijk stoomgemaal heeft een bijzondere
architectuur en is nu het oudst nog werkend elektrisch bediend
gemaal in Nederland. De elektrische installatie, pompen en
motoren uit 1927 zijn inmiddels zeldzaam geworden. In 2008
werd het gemaal grondig gerestaureerd.

Ook het gemaal is op
Open Monumentendag geopend van
10.00 tot 16.00 uur.

Dief- en Duifhuisje

(Nieuwe Laan 11, in de onmiddellijke omgeving van de Rozenburcht)
(Stopplaats Jan Plezier)
* Expositie over het Slot van Capelle (bovenverdieping)
Expositie van KLEIJn dorp tot KOENe stad (begane grond)
* Rondleidingen door het Slotpark

Het Dief- en Duifhuisje, het kleinste museum van Nederland, is
een rijksmonument uit de 17e eeuw. Op de vliering, toegankelijk
via een spiltrap, is de permanente expositie te zien over het
vroegere slot en de omgeving, waar het gebouwtje deel van uitmaakte.

Het Dief- en Duifhuisje is geopend van 10:00 uur tot 16.00 uur.
Gratis toegang.

Oude Begraafplaats

(Nijverheidsstraat 423, nabij de Algerabrug)
* Op deze begraafplaats zijn enkele in de Capelse geschiedenis
belangrijke (familie)namen terug te vinden, zoals Vuik, Lans,
Mijnlieff, Van Cappellen en Nolen.
De Oude Begraafplaats is van 1 mei 1874 tot 1 mei 1974 in
gebruik geweest als algemene begraafplaats en thans gemeentelijk monument. De begraafplaats ligt tegen het beschermde dorpsgezicht 'Kleine Zeeheldenbuurt'.

Op de begane grond is de
tijdelijke expositie te zien
over de lokale bestuurders
van Capelle onder de titel
“van KLEIJn dorp tot KOENe stad”.

Bij het Diefhuisje hoort een
schandpaal waar men op
de foto gezet kan worden,
of men kan een foto achter
de tralies nemen ter herinnering aan het bezoek.
De foto’s die vorig jaar van
de bezoekers zijn gemaakt
in de schandpaal tijdens
OMD 2013 zijn GRATIS af
te halen bij het Dief- en
Duifhuisje.
Jeugdige bezoekers ontvangen GRATIS een bouwplaat van het
Dief- en Duifhuisje.
Om 12.00 en 14.00 uur start een rondleiding door het tegenover
het Dief- en Duifhuisje gelegen Slotpark door een gids van de
Historische Vereniging.

Van 1829 tot 1874 werd begraven achter de Dorpskerk aan de
Kerklaan. Met uitzondering van één zerk zijn alle graven daar
geruimd. Daarvoor werd in de kerk begraven. In het koor van
de Dorpskerk zijn nog steeds restanten van grafstenen te zien.

Van Cappellenhuis

* Regelmatig vinden rondleidingen plaats door medewerkers
van de Historische Vereniging in de 19e eeuwse Regentenkamer van dit voormalige oude mannen- en vrouwenhuis
(tot 1973).
Op de bovenverdieping is er bovendien een doorlopende vertoning van een film die de geschiedenis van het Van Cappellenhuis vertelt.

