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Zaterdag 10 september
Open Monumentendag - Capelle aan den IJssel
Wat is Open Monumentendag
Op Open Monumentendag zijn duizenden monumenten in heel Nederland een dag of weekend
lang gratis open voor het publiek. De Open
Monumentendag biedt daarmee iedereen de
mogelijkheid om kennis te maken met
monumenten en wil zo de belangstelling voor
monumenten bij een breed publiek vergroten. De
opengestelde monumenten zijn vaak het toneel
van speciale activiteiten, zoals tentoonstellingen,
concerten en rondleidingen. De landelijke organisatie is in handen van de Stichting Open
Monumentendag, die circa 350 deelnemende
gemeentelijke comités ondersteunt.
Ook in Capelle aan den IJssel is een gemeentelijk comité actief. De organisatie en coördinatie
hiervan is in handen van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel. Er wordt, mede
afhankelijk van het thema van Open Monumentendag, samengewerkt met verschillende Capelse
organisaties.
Open Monumentendag Capelle aan den IJssel
Dit jaar is het landelijk thema ‘Nieuw gebruik Oud gebouw’. In Capelle hebben we dit thema
een lokaal tintje gegeven met als titel ‘Nieuw
gebruik - Oud Capelle’.
We hebben rond de twintig gebouwen en plekken in Capelle aan den IJssel uitgekozen die nu
een ander gebruik kennen dan vroeger. In het
Historisch Museum, Bermweg 13, is over dit
thema een tentoonstelling ingericht, die voor het
eerst te zien zal zijn op zaterdag 10 september
tijdens Open Monumentendag, van 10.00 - 16.00
uur. En daarna iedere zaterdagmiddag van 13.00
- 16.00 uur.
Maar er is meer
Op Open Monumentendag zelf - tussen 10.00 en
16.00 uur - zijn de meeste van deze twintig
gebouwen en plekken ook te bezoeken. Ter
plekke zijn allerlei activiteiten georganiseerd. U
kunt er zelf een kijkje achter de schermen
nemen. Of worden rondgeleid. Of kennis maken
met het huidig gebruik in al zijn facetten. Ook

doen een aantal monumenten mee die nog
steeds voor hetzelfde doel gebruikt worden als
waarvoor ze destijds gebouwd zijn. Maar daarom
niet minder interessant en steeds weer de
moeite van het bezoeken waard.
Programma
Achter op deze brochure vindt u een totaaloverzicht van alle activiteiten. Binnenin vindt u een
uitgebreide toelichting op zowel het programma
als op de plekken waar het plaatsvindt.
Het Open Monumentendagcomité Capelle aan
den IJssel hoopt u zaterdag 10 september a.s te
mogen begroeten én ontmoeten bij één van de
vele Capelse Open Monumentendag-activiteiten.

Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
in samenwerking met:
Volkstuinvereniging Nut & Genoegen
Stichting Natuurvrienden Capelle aan den
IJssel e.o.
CVU Uitvaartzorg
Capels Multicultureel Centrum
Wereldwinkel
Stichting Beijerinckgemaal
Scout Centrum Rotterdam
Golf & Country Club Capelle aan den IJssel
Kinderboerderij Klaverweide
Dorpskerk
Van Cappellenhuis
Kunstmarkt
De Bovenschuur
Atelier ‘Talenten aan de dijk’
Dief & Duifhuisje
Restaurant Perceel
De Hoeksteen
Gemeente Capelle aan den IJssel

www.hvc-capelle.nl

Foto voorblad: Kees Grandia

Deze locaties staan centraal
- Stadsdeelpark -Schollebos
- Volkstuinvereniging Nut & Genoegen, Bermweg 97
- Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o.

- Schenkel
HVC

CVU Uitvaartzorg, Freesiastraat 2
Capels Multicultureel Centrum, Anjerstraat 2
Wereldwinkel, Freesiastraat 1
Gemaal Jan Anne Beyerinck/Historisch Museum
Bermweg 13

- Langs de weg naar Kralingen
- Scout Centrum Rotterdam, ‘s-Gravenweg 101
- Golf & Country Club Capelle aan den IJssel, ‘s-Gravenweg 311
- Kinderboerderij Klaverweide, ‘s-Gravenweg 327

- De oude Dorpskern
-

Dorpskerk, Kerklaan 2
Van Cappellenhuis, Dorpsstraat 164
Kunstmarkt op de Kerklaan
De Bovenschuur, Dorpsstraat 181
Atelier Talenten aan de dijk, Dorpsstraat 144
De Hoeksteen, Rivierweg 15

- Rondom het slot van Capelle
- Dief- & Duifhuisje, Nieuwe Laan 11
- Restaurant Perceel, Dorpsstraat 3

Locatie
‘Stadsdeelpark Schollebos’
VTV Nut & Genoegen - Bermweg 97
Vroeger was op
deze plek een boerenbedrijf gevestigd.
Sinds de jaren zestig is het terrein in
gebruik bij de Volkstuinvereniging Nut &
Genoegen. Het huidige verenigingsgebouw staat bijna op de plaats van de oude boerderij aan
de Bermweg 99.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur Het fraaie tuinenpark is vrij te bezichtigen. In de kantine of op het terras kan
een consumptie gebruikt worden.
Ruime parkeergelegenheid aan de
Bermweg, vlak voor de ingang.
11.00 uur
Gratis rondwandeling
en 13.30 uur
mét uitleg van groengids.
Verzamelen en start op het Burg. Joke van Doorne-pleintje,
direct achter het verenigingsgebouw. De tijdsduur bedraagt
circa 1 tot 1,5 uur. De route is rolstoel- en rollator-vriendelijk en er zijn zitmogelijkheden. Er zijn niet alleen tuinen
met een bijzonder thema en tuinen met exotische beplanting, maar nog veel meer! Een vlindertuin en insectenhotel,
eco-wal, knotwilgen, collectie drachtplanten en nectarleveranciers voor vlinders, hommels, bijen en andere insecten,
padden/kikkerpoel, heuse bijenstal en inforuimte over
bijen. Er is een geurpad en een tuin met kruiden om aan te
voelen en te ruiken, ook een grote tafel met wensen van
Capelse inwoners. Evenals een opstelling met nostalgische
gereedschappen.
Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o.
parkeerplaats Pannenkoekenhuis
Waar
zo’n 45
jaar geleden nog
boerderijen
stonden
aan de
Bermweg, is
nu het
Schollebos te
vinden.
De weilanden met koeien hebben plaatsgemaakt voor een
landschap met gras, water, bomen en struiken. Juist deze
afwisseling heeft er voor gezorgd dat veel planten, dieren
en paddenstoelen zich hier thuis voelen. Nog steeds worden er nieuwe soorten ontdekt.
Activiteiten
10.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.00 uur
Twee wandelingen door het Schollebos.
Gidsen laten u met andere ogen kijken
naar de rijke natuur in het Schollebos.
Verzamelen op de parkeerplaats naast
het Pannenkoekenhuis aan de Bermweg. De wandelingen zijn gratis, maar
een vrijwillige gift is altijd van harte
welkom.

Locatie ‘Schenkel’
CVU Uitvaartzorg - Freesiastraat 2
Gebouwd in 1953 als kerkgebouw voor de Gereformeerde Kerk, de
Immanuelkerk.
Nu in gebruik als uitvaartcentrum bij CVU Uitvaartzorg.
Het pand beschikt over
prachtige gebrandschilderde ramen en een authentiek pijporgel dat in 1953 is gebouwd. Het orgel wordt nog steeds gebuikt, o.a. bij de
jaarlijkse Kerstconcerten. Het pand is een Gemeentelijk monument.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur Open huis.
Gedurende de hele dag wordt er gratis
koffie/thee met wat lekkers erbij geserveerd.
10.00 - 14.30 uur Rondleiding
Bezoekers kunnen doorlopend een
rondleiding krijgen door het pand waarbij uitleg wordt gegeven over alle faciliteiten waarover het uitvaartcentrum
beschikt.
12.00 - 13.00 uur Gratis serveren van belegde broodjes,
melk, vruchtensap en fruit.
14.30 - 15.00 uur Lezing
Over ‘Uitvaartverzorging anno nu’. Er
wordt kort teruggegaan naar de uitvaartverzorging in vroegere tijden.
Daarna wordt ingegaan op alle mogelijkheden die er vandaag de dag zijn.
Uiteraard is er gelegenheid voor het
publiek om tijdens de lezing vragen te
stellen.
15.30 - 16.30 uur Laatste mogelijkheid voor rondleiding
door het pand.
Capels Multicultureel Centrum - Anjerstraat 2
Door de bouw van enkele honderden woningen in de wijk Schenkel in de jaren 50 van de vorige eeuw - ontstond behoefte aan scholen en
kleuterscholen. Tussen
de Freesiastraat en Anjerstraat werd een gebouw
gezet waar aan de zijde van de Freesiastraat de Openbare
Kleuterschool werd gevestigd en aan de zijde van de Anjerstraat de Christelijke Kleuterschool. Het gebouw maakt
deel uit van het beschermd dorpsgezicht Schenkel. Nu
wordt het gedeelte Anjerstraat gebruikt door het CMC, het
Capels Multicultureel Centrum.
Het CMC richt zich vooral op de allochtone zelforganisaties
en heeft tot doel het bevorderen van de integratie van de
minderheden in Capelle. De ruimten in het gebouw kunnen
ook door andere organisaties gehuurd worden, zoals nu
gebeurt door de EHBO.
Activiteiten
10.00 - 11.00 uur Demonstratie Fitness + Buurtmoeder,
in de voorzaal.
11.00 - 12.00 uur Demonstratie EHBO, in de achterzaal
12.00 - 13.00 uur Lekkere hapjes, in de voorzaal
13.00 - 14.00 uur Voorlichting computer reparatie,
in het kantoor
14.00 - 16.00 uur Demonstratie EHBO, in de voorzaal.

Wereldwinkel - Freesiastraat 1
De Wereldwinkel is alweer ruim 15 jaar gevestigd in de
voormalige Openbare
Kleuterschool aan de
Freesiastraat. Vorig jaar
november vierde de
Wereldwinkel haar 20jarig bestaan in Capelle
aan den IJssel.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur

De Wereldwinkel is open en ontvangt
de bezoekers graag met een kopje koffie/thee met hierbij iets lekkers uit de
winkel. Er wordt achtergrondinformatie
gegeven over de producten die verkocht worden. In de hal zal een presentatie gegeven worden met info over Fair
Trade.

Gemaal Jan Anne Beijerinck / Historisch Museum Bermweg 13
Het gemaal is in
1868/1869 gebouwd
voor het droogmalen van de Prins
Alexanderpolder. Het
heeft tot 1991 dienst
gedaan, waarna de
taak is overgenomen door het
nieuwe mr. P.D.
Kleij-gemaal dat in Nieuwerkerk aan den IJssel staat. Van
de gemalen die nodig waren om de polder Prins Alexander
droog te malen, staat alleen het Gemaal Jan Anne Beijerinck
nog overeind. Om het gemaal voor de toekomst te behouden, als een symbool van moeite, doorzettingsvermogen en
technisch vernuft van mensen uit de polder om dit gebied
nuttig en leefbaar te maken, is op 16 november 1988 de
“Stichting tot behoud van het Jan Anne Beijerinckgemaal”
opgericht. In 1993 werd het gemaal voor de somma van
ƒ 1,00 door het Hoogheemraadschap Schieland aan de
Stichting verkocht. Het gebouw werd in 2008/2009 grondig
gerestaureerd. Het is nu een Gemeentelijk monument. Op
speciale dagen - zoals Open Monumentendag en Nationale
Molen- en Gemalendag - wordt nog gemalen. Het voormalig
ketelhuis is sinds 1997 door de Historische Vereniging in
gebruik als Historisch Museum.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur In het Historisch Museum is de nieuwe
expositie ‘Nieuw gebruik - Oud Capelle’
te zien. Van ca. twintig gebouwen en
plekken in Capelle aan den IJssel worden zowel de oude functies als het hedendaagse gebruik getoond middels
foto’s, filmpjes en ander informatiemateriaal.
NB: tijdens Open Monumentendag zijn
een groot aantal van deze gebouwen
en plekken open voor het publiek.
10.00 - 16.00 uur In de machinekamer draaien de hele
dag de pompen en motoren.

Locatie
‘Langs de weg naar Kralingen’
Scout Centrum Rotterdam - ’s-Gravenweg 101
Deze in 1609 gebouwde boerderij
van het Zuid-Hollands type - één van
de vele boerderijen
langs “De weg naar
Kralingen” - is een
Rijksmonument. In
1962 werd gestopt
met het boerenbedrijf. Vanaf 1967 wordt de boerderij door de scoutingverenigingen Johan van der Veecken en Hendrik Halewijn gebruikt
voor hun activiteiten. Vanaf 1969 beheert het Scout Centrum Rotterdam de boerderij.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur Scout Centrum Rotterdam en de scoutinggroepen Hendrik van Halewijn en
Johan van der Veecken ontvangen u
graag. Voor het parkeren van auto of
fiets maakt u gebruik van de brug ten
oosten van de boerderij. In de voortuin
van de boerderij staat koffie en thee
voor u klaar. U kunt een kijkje nemen
in de 400 jaar oude kaasboerderij met
de opkamer en de voormalige bedsteden.
11.00 én 13.00 uur Rondleiding over het terrein van 7 ha.
waar gekampeerd en gespeeld wordt.
Golf & Country Club
Capelle aan den IJssel - ’s-Gravenweg 311
Eeuwenlang hebben langs
de ’s-Gravenweg, de weg
die Rotterdam en Utrecht
via Gouda verbond, ook bekend als “De weg naar Kralingen”, de boeren hun
bedrijf uitgeoefend. Als gevolg van een toenemende
bevolking en de daardoor
grotere behoefte aan grond voor woningen werden in het
hele land, maar met name in gebieden rondom de steden,
steeds meer landerijen van boerenbedrijven onteigend ten
behoeve van woningbouw. Nadat in de loop der jaren
bouwplannen langs de ’s-Gravenweg werden afgeblazen, is
op een gedeelte van de landerijen ten noorden van de ’sGravenweg de Capelse Golf & Country Club Capelle aan den
IJssel neergestreken toen zij door woningbouw in de
nieuwe wijk ’s Gravenland van hun terrein in de Ketense
Polder waren verdreven en gebleken was dat realisatie van
een baan in Hitland voorlopig uitzichtloos was.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur Open Huis. Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om het clubhuis en
de baan te bezichtigen.
Kinderboerderij Klaverweide - ’s-Gravenweg 327
De boerderij “’s-Gravenhof ” is gebouwd in de 17e
eeuw en is mogelijk na de
dood van kasteelheer
Johan van der Veecken gebruikt als schuilkerk voor
de Rooms Katholieke Kerk.
Het boerenbedrijf werd er

al voor de 2e Wereldoorlog beëindigd. Het is een Rijksmonument.
In 1975 opende kinderboerderij Klaverweide er haar deuren
voor het publiek. De dieren staan verspreid over het hele
terrein, zodat de kinderen echt ‘op zoek’ kunnen gaan naar
de dieren.
Op het terrein bevindt zich ook het Centrum voor Natuur
en Milieu Educatie waar educatieve lessen worden gegeven
aan kinderen van basisscholen in Capelle. En natuurlijk
ontbreekt de speeltuin niet!
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur De kinderboerderij en de boerderijwinkel zijn de hele dag open.
10.00 - 16.00 uur Speurtocht. Speciaal voor Open Monumentendag is een speurtocht uitgezet
waarbij de kinderen aan de hand van
vragen van ‘Meneer Pauw’ de hele
boerderij en haar dieren beter leren
kennen.
10.00 - 16.00 uur Tentoonstelling ‘Van koe tot kaas’, kinderen leren hoe kaas gemaakt wordt.
Tentoonstelling ‘Van ei tot mayonaise’,
waar kinderen leren hoe mayonaise gemaakt wordt.

Locatie ‘De oude Dorpskern’
Dorpskerk - Kerklaan 2
In de oude dorpskern van
Capelle aan den IJssel domineert al meer dan 400 jaar
de Dorpskerk uit 1593 van
de Nederlands Hervormde
Gemeente. 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. Het
prachtige Van Dam orgel stamt uit 1904. De kerktoren, eigendom van de burgelijke gemeente, is van 1806. In het
kader van OMD-Klassendag bezoeken 50 leerlingen van de
Groen van Prinstererschool de vrijdag voor Open Monumentendag dit Rijksmonument.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur
Open huis in de Dorpskerk.
10.00 - 12.00 uur
Organist Cees van de Slik
12.00 - 14.00 uur
Organist Wiggert Pols
14.00 - 16.00 uur
Organist Anthon den Braber
Van Cappellenhuis - Dorpsstraat 164
Het Van Cappellenhuis is in
1898 gebouwd en is een
Rijksmonument. Het heeft
dienst gedaan als oude
mannen- en vrouwenhuis
van 1899 tot 1973. De Capelse Muziekschool was er
gehuisvest tot 1999. Daarna
is het deels gebruikt maar
heeft het ook lange tijd
leeg gestaan. In 2006 en
2007 heeft een grondige
verbouwing/restauratie plaatsgevonden. Nu is het deels
kantoor en deels heeft het een culturele functie.

Activiteiten
Deze staan geheel in teken van het thema ‘Nieuw gebruik Oud Capelle’ en bestaan uit drie onderdelen.
10.00 - 16.00 uur Het oorspronkelijk gebruik als oude
mannen- en vrouwenhuis (1898-1973).
Door de Historische vereniging Capelle
aan den IJssel worden rondleidingen
naar de Regentenkamer verzorgd.
10.00 - 16.00 uur Het gebruik als (Capelse) Muziekschool
(1976-1999).
In de Van Cappellenzaal zullen foto’s te
zien zijn uit de tijd dat het gebouw in
gebuik was als Capelse Muziekschool.
Daarbij zal de SKVR-Muziekschool die
tijd ook klinkend doen herleven met:
• workshop zang en stemvorming door
Irene Lam.
• optreden en workshop dwarsfluit en
klarinet door Wilma Hoekman en Sigrid
Heijdra.
• workshop trompet, hoorn en trombone door Theo Hartman e.a..
• optreden door het internationaal bekende koperensemble “Continuous
Brass”.
• een workshop Cubaanse en Braziliaanse percussie door Matthias Haffner.
• een pianorecital van Ardjoena Soerjadi
• het Capels Dagkoor, dat jarenlang in
het gebouw repeteerde zal een optreden verzorgen o.l.v. Ardjoena Soerjadi
10.00 - 16.00 uur Het huidig gebruik (v.a. september
2007).
In de galerie is een tentoonstelling te
bezichtigen en zal de galeriehouder
aanwezig zijn.
Bij mooi weer zal de tuin tot een terras
worden omgetoverd waar de inwendige
mens wordt verwend.
Bij slecht weer kan men daarvoor in de
galerie terecht.

Nadere informatie o.a. over de tijden van bovenstaande activiteiten zullen vanaf eind augustus bekend gemaakt worden via de vernieuwde site: www.vancappellenhuis.nl. Daar
vindt u ook informatie over de eventuele aanmeldingsmogelijkheden voor de workshops.
Kunstmarkt - Kerklaan
De Kunstmarkt wordt dit
jaar voor de 41ste keer
georganiseerd. De informatiekraam van de Historische Vereniging Capelle
aan den IJssel vindt u op
de Kunstmarkt bij de
pomp, onderaan de trap
naar het Van Cappellenhuis.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur

11.00 uur

Kunstmarkt, Kunstuitleen en Kunstreizen. Er is muziek en een optreden van
straatartiesten. De bekende bakker
voor oliebollen zal ook weer aanwezig
zijn.
Officiële opening Kunstmarkt.

De Bovenschuur - Dorpsstraat 181
De Bovenschuur is een
Rijksmonument en gebouwd omstreeks 1870. In
de loop der jaren is dit
pand voor diverse doeleinden gebruikt o.a. als werkplaats en droogzolder voor
hout. Verder diende de
schuur voor de opslag van
vloedplanken en stormlampen. Later heeft het dienst gedaan als atelier en ruimte voor studiebegeleiding. Nu is het
al enige jaren in gebruik als kantoor, momenteel door Organize to Learn BV. Op Open Monumentendag zijn de begane grond en de 1ste etage opengesteld voor het publiek.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur Open Huis.
Atelier ‘Talenten aan de dijk’ - Dorpsstraat 144
Dorpsstraat 144 is onderdeel
van een rijtje van 4 aansluitende dijkhuizen, die rond
1880 zijn gebouwd en toen uitkeken op de Dorpskerk. Met
een poortje tussen 144 en 142
dat toegang gaf tot de houtschuur en het straatje daarachter. De houtschuur is een
woonhuis geworden dat uitkijkt over de Hollandsche IJssel.
Nr. 144 is nu een bedrijfspand en wordt gebruikt als atelier
en groepsruimte. Het behoort tot één van de beschermde
dorpsgezichten in Capelle aan den IJssel.
Activiteiten:
10.00 - 16.00 uur Expositie huidige bewoonster en kunstenaar Heleanne van Andel. Sinds zij
hier woont - 20 jaar - heeft ze zich beziggehouden met de geschiedenis van
Capelle waar zij die tegenkwam. En zo
werd het ook haar geschiedenis.

Locatie
‘Rondom het Slot van Capelle’
Dief & Duifhuisje - Nieuwe Laan 11
Het Dief- & Duifhuisje is een
overblijfsel van het Slot van
Capelle en dateert uit de
vroege 17e eeuw. Het diende
als gevangenis van het Slot.
In het Dief & Duifhuisje werden, behalve gevangenen ook
duiven gehouden. Het is een
Rijksmonument. Nu doet het
dienst als kleinste museum
van Nederland en wordt er de
geschiedenis van het Slot en
omgeving verteld en in beeld
gebracht door de Historische
Vereniging Capelle aan den
IJssel. Onlangs is het Dief & Duifhuisje, na een grondige
opknapbeurt, weer opengesteld voor het publiek.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur Expositie over de geschiedenis van het
Slot van Capelle. Op de begane grond
nemen de duiven een centrale plaats
in.
10.00 - 16.00 uur Op verzoek kan een rondwandeling met
uitleg door het Slotpark gemaakt worden.

Restaurant Perceel - Dorpsstraat 3
Dorpsstraat 3 is ca.
1840 gebouwd als
steenbakkerswoning
op de plaats van het
oude ‘Rechthuis’. Van
1909 tot 1966 is het in
gebruik geweest als 3e
Gemeentehuis. Vanaf
1970 heeft het o.a.
dienst gedaan als politiebureau, taleninstituut en restaurant. Het
is een Rijksmonument. In de voormalige raadszaal is momenteel restaurant Perceel gevestigd.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur De twee jonge ondernemers van Perceel zetten - speciaal voor Open Monumentendag - de voormalige Raadszaal
deuren wijd open voor het publiek.
Binnen óf buiten op het terras met uitzicht op de Hollandsche IJssel kunt u
dan ook nog genieten van een speciaal
arrangement bestaande uit een kop
koffie of thee met huisgemaakte appel
crumble, vanille ijs en witte chocolade
(€ 7,50 pp).

En verder
De Hoeksteen - Rivierweg 15
Gereformeerde
Kerk De Hoeksteen is een
jong Gemeentelijk monument.
Dit met name
door z’n mooie
stoere vormgeving waarbij het
kunstwerk op
het midden van
het dak direct in het oog springt. Deze sculptuur heeft in
de volksmond vele namen, zoals ‘de tulp’, ‘de ui’, of ook
wel ‘dat ding op het dak’.
Onder het motto ‘nieuw gebruik - oud gereedschap’ geeft
de Hoeksteen met een knipoog een diaconaal gezicht aan
het thema van Open Monumentendag door inzamelpunt te
zijn voor niet meer gebruikt gereedschap. Via de Stichting
Gered Gereedschap wordt dit opgeknapt voor gebruik in de
derde wereld.
Activiteiten
10.00 - 16.00 uur Inzameling oud,
niet meer gebruikt gereedschap
10.30 uur
Rondleiding kerkzaal
en uitleg symboliek
11.00 uur
Organist Wiebe Zeilstra speelt
geestelijke liederen op verzoek
12.00 uur
Rondleiding kerkzaal
en uitleg symboliek
13.30 uur
Optreden Capels Dagkoor
o.l.v. Ardjoena Soerjadi
15.00 uur
Amateur orgelbespeling
15.30 uur
Rondleiding kerkzaal
en uitleg symboliek.
Deelname aan Open Monumentendag, het betreden van
gebouwen, deelnemen aan een rondleiding of excursie enz.
en alle andere activiteiten geschieden geheel op eigen risico.
De HVC en al degenen die medewerking verlenen zijn niet
aansprakelijk.

Overzicht Programma Capelle aan den IJssel
Alle activiteiten: GRATIS TOEGANG
Bermweg 97
VTV Nut & Genoegen
10.00 - 16.00 uur Open Huis
11.00 uur
Rondwandeling (ruim 1 uur) met uitleg van groengids
13.30 uur
Rondwandeling (ruim 1 uur) met uitleg van groengids
Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. Parkeerplaats Pannenkoekenhuis
10.30 uur
Natuurwandeling (1,5 uur) door het Schollebos met gids
13.30 uur
Natuurwandeling (1,5 uur) door het Schollebos met gids
Freesiastraat 2
CVU Uitvaartzorg
10.00 - 16.00 uur Open Huis
10.00 - 14.30 uur Doorlopende rondleiding met uitleg
12.00 - 13.00 uur Gratis belegde broodjes, melk, vruchtensap en fruit
14.30 - 15.00 uur Lezing over ‘Uitvaartverzorging anno nu’
15.30 - 16.30 uur Laatste mogelijkheid voor rondleiding met uitleg
Capels Multicultureel Centrum Anjerstraat 2
10.00 - 11.00 uur
Demonstratie Fitness + Buurtmoeder, in de voorzaal
11.00 - 12.00 uur
Demonstratie EHBO, in de achterzaal
12.00 - 13.00 uur Lekkere hapjes, in de voorzaal
13.00 - 14.00 uur Voorlichting computer reparatie, in het kantoor
14.00 - 16.00 uur Demonstratie EHBO, in de voorzaal
Wereldwinkel
Freesiastraat 1
10.00 - 16.00 uur Open Huis en presentatie Fair Trade
Gemaal Jan Anne Beijerinck / Historisch Museum Bermweg 13
10.00 - 16.00 uur Expositie ‘Nieuw gebruik - Oud Capelle’
10.00 - 16.00 uur Rondleidingen door het gemaal Jan Anne Beijerinck. De pompen zijn in bedrijf.
Scout Centrum Rotterdam
’s-Gravenweg 101
10.00 - 16.00 uur Open Huis, openstelling 400 jaar oude kaasboerderij
11.00 uur
Rondleiding over het terrein van 7 ha. met activiteiten
13.00 uur
Rondleiding over het terrein van 7 ha. met activiteiten
Golf & Country Club Capelle aan den IJssel ’s-Gravenweg 311
10.00 - 16.00 uur Open Huis, clubhuis en baan zijn te bezichtigen
Kinderboerderij Klaverweide ’s-Gravenweg 327
10.00 - 16.00 uur Kinderboerderij en boerderijwinkel zijn hele dag open
10.00 - 16.00 uur Speurtocht voor de kinderen
10.00 - 16.00 uur Tentoonstellingen ‘Van koe tot kaas’ en ‘Van ei tot mayonaise’
Dorpskerk
Kerklaan 2
10.00 - 16.00 uur Open Huis
10.00 - 12.00 uur Orgelspel door organist Cees van de Slik
12.00 - 14.00 uur Orgelspel door organist Wiggert Pols
14.00 - 16.00 uur Orgelspel door organist Anthon den Braber
Van Cappellenhuis
Dorpsstraat 164
10.00 - 16.00 uur Open Huis met terras in de tuin
10.00 - 16.00 uur Rondleidingen Regentenkamer
10.00 - 16.00 uur Diverse workshops SKVR-Muziekschool
10.00 - 16.00 uur Tentoonstelling in de Galerie
Kunstmarkt
Kerklaan
10.00 - 16.00 uur Kunstmarkt, Kunstuitleen en Kunstreizen
Optreden van straatartiesten, muziek en verkoop oliebollen
11.00 uur
Officiële opening Kunstmarkt
De Bovenschuur
Dorpsstraat 181
10.00 - 16.00 uur Open Huis
Atelier ‘Talenten aan de dijk’ Dorpsstraat 144
10.00 - 16.00 uur Expositie huidige bewoonster Heleanne van Andel
Dief & Duifhuisje
Nieuwe Laan 11
10.00 - 16.00 uur Expositie over geschiedenis Slot van Capelle
10.00 - 16.00 uur Rondwandeling door Slotpark met uitleg (op verzoek)
Restaurant Perceel
Dorpsstraat 3
10.00 - 16.00 uur Open Huis met bezoek voormalige Raadszaal. Speciaal OMD-arrangement: koffie/thee
met huisgemaakte appel crumble, vanille ijs en witte chocolade (€ 7,50 pp)
De Hoeksteen
Rivierweg 15
10.00 - 16.00 uur Inzameling oud, niet meer gebruikt gereedschap
10.30 uur
Rondleiding kerkzaal en uitleg symboliek
11.00 uur
Organist Wiebe Zeilstra speelt liederen op verzoek
12.00 uur
Rondleiding kerkzaal en uitleg symboliek
13.30 uur
Optreden Capels Dagkoor o.l.v. Ardjoena Soerjadi
15.00 uur
Amateur orgelbespeling
15.30 uur
Rondleiding kerkzaal en uitleg symboliek

