Open Monumentendag
Capelle- Krimpen- en

Historische schepen:
driehoeksvaart tussen Capelle-,
Krimpen- en Ouderkerk aan den IJssel
Vertrektijden zijn verwachte tijden.
Laagwater (-0,1 m) om 14.30 uur; Hoogwater (+1,2 m) om 18.00 uur.
Dat betekent voor Krimpen dat de schepen moeilijker toegankelijk zijn
vanaf ca. 12.00 tot 16.30 uur in verband met laagwater.

Ouderkerk aan den IJssel

Het aan boord gaan en meevaren
geschiedt geheel voor eigen risico.
De Open Monumenten Dag (OMD) organisatoren
en de schippers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.
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Capelle aan den IJssel
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Krimpen aan den IJssel
1. Algerabrug / Hollandsche IJsselkering
2. Streekmuseum voor de Krimpenerwaard
(IJsseldijk 312)

3. IJsseldijkkerk (IJsseldijk 232)
4. Molenrestaurant Ross Lovell (Schelvenaer)
(Korenmolen 1)

5. Gemaal Reinier Blok (Breekade 2)

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

(t.o. IJsseldijk Noord 67)

1
2

3

4

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

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

Bijzonder vervoer
Nu ook met de boot naar molen Windlust
Met historische schepen naar
Capelle, Krimpen, Ouderkerk aan den IJssel

In alle drie deelnemende plaatsen kunt u opstappen op het ‘driehoeksveer’. Het vaart de hele dag door tussen 11.00 en 17.00 uur.
Zie het vaarschema.
Tevens kan vanuit Ouderkerk naar de molen Windlust in Nieuwerkerk aan den IJssel worden gevaren. Een flyer met informatie hierover en over activiteiten in de gemeente Zuidplas is te verkrijgen.
Vanaf molenrestaurant Ross Lovell (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 alle monumenten in Krimpen.

Met de huifkar naar de monumenten in Krimpen

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.

Met de paardentram door Capelle

Vakpers

www.hvouderkerck.nl

Deze brochure werd geproduceerd door

Historische Vereniging Ouderkerck op d’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

12

AVW

www.krimpenaandenijssel.nl

www.avwvakpers.nl

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

Ouderkerk aan den IJssel
6. Oud Nieuws Wonen (Dorpsstraat 59)
7. Oudheidskamer (Dorpsstraat 19)
8. Dorpskerk (Kalverstraat 1)
9. Choco-Kado De Berekuil (Kalverstraat 4)
10. Hanneke van Vliet Keramiek (Dorpsstraat 30)
11. Bloemen & Wonen Bij Liza (Dorpsstraat 24)
12. Oude begraafplaats & baarhuisje

Nieuwe-Zorg
Soort: Luxe motorschip, in 1954 verlengd met 5 meter.
Bouwjaar: 1927, gebouwd bij gebr. H &
G de Korte in Moerdijk voor wed. Aaltje
Baaij Verkamman.
Huidige eigenaar:
Siem de Jong en Els Baaij, Opperduit,
sinds 2003.
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Krimpen aan den IJssel
Ouderkerk aan den IJssel

Voor alle activiteiten van Open Monumentendag geldt dat deelname
geheel voor eigen risico is. 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.

Activiteiten in Ouderkerk aan den IJssel
Dorpskerk (Kalverstraat 1)
De Dorpskerk van Ouderkerk aan den IJssel is
open van 10.00 tot 17.00 uur. 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. Er worden doorlopend
rondleidingen gegeven.
In de kerk wordt een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het
geslacht Nassau-Lalecq, het orgel, het busongeluk van 1941 en symboliek in de Dorpskerk. 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. Ook de bijzondere videoopnamen die door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, maken
deel uit van de expositie. Verder is er een PowerPoint-presentatie te zien
over ‘Het geslacht Nassau-Lalecq en de Dorpskerk’ en zijn er enkele fraaie
schilderijen van de Dorpskerk tentoongesteld van kunstschilder Cor Visser
uit Ouderkerk aan den IJssel. Het historische Kam-orgel uit 1854 wordt de
hele dag bespeeld. Belangstellenden kunnen op de orgelgalerij kijken,
waar uitleg wordt gegeven over het orgel. De kerktoren kan o.l.v. een gids
beklommen worden. Er wordt op nummer gewerkt.
Oudheidskamer (‘d' Ouwe Backery’, Dorpsstraat 19)
De Oudheidskamer van Historische Vereniging ‘Ouderkerck op d' IJssel’ is
van 10.00 tot 17.00 uur open. In de Oudheidskamer is een boeiende expositie te zien over ‘Feesten in Ouderkerk’.
Vanaf de Oudheidskamer kan er een wandeling door het oude centrum van Ouderkerk
gemaakt worden a.d.h.v. een boekje met informatie over de monumenten daar en de bewoners ervan. Dit boekje is voor € 2,- te
verkrijgen in de Oudheidskamer.
Op hetzelfde adres houdt Stichting Senioren

naar de Dorpskerk in Ouderkerk aan den IJssel. Op Open Monumentendag
is de IJsseldijkkerk van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek en zal er
regelmatig op het orgel gespeeld worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.ijsseldijkkerk.nl of
www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel/
Gemaal Reinier Blok - Huifkar-halte
Aan de Breekade 2, in Boveneind, staat sinds
1868 het stoomgemaal Reinier Blok. Het gemaal dankt zijn naam aan de toenmalige
schout van de polders Hoek en Schuwagt.
Toen dit gemaal in 1868 in gebruik werd genomen, werd het nog 10 jaar lang ondersteund door windmolens. In 1911 werd de
stoom als energiebron vervangen door dieselmotoren. In de jaren 1941/
1942 ging het gemaal deels over op elektriciteit.
Het gemaal diende om water uit de polders Hoek, Schuwagt en Zuidbroek
uit te malen op de Hollandsche IJssel. Het is het oudste stoomgemaal van
de Krimpenerwaard. Het gemaal staat op de Rijksmonumentenlijst. Sinds
2003 is het nieuwe gemaal Johan Veurink in werking en is het gemaal Reinier Blok niet meer in gebruik. Op Open Monumentendag rijdt de huifkar
langs het gemaal en kunt u het bezichtigen. De eigenaars zullen tussen
10.00 en 16.00 uur op gezette tijden een toelichting geven. Voor meer informatie: www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel/

Algerabrug / Hollandsche IJsselkering
Dit is het jongste monument van Krimpen! Sinds de Open Monumentendag
van 2018, in het jaar dat zij 60 jaar
werd, draagt dit eerste ‘Deltawerk’ de
naam Rijksmonument. Na de Watersnoodramp van 1953 werd, als onderdeel van het Deltaplan, begonnen met
bouwen en na vier jaar, op 22 oktober 1958 was dit unieke monument gereed. Het wordt gezien als een schoolvoorbeeld van ‘extreme engineering’.
De Hollandsche IJsselkering is open voor het publiek.
Voor de laatste informatie:
www.openmonumentendag.nl/ comite/krimpen-aan-den-ijssel/

Convent Ouderkerk (SCO) van 10.00 tot 17.00 uur ‘Open Huis’. Belangstellenden kunnen kennis maken met docenten en het aanbod van cursussen
en workshops.

Verder besteden in het centrum van het dorp
enkele winkeliers aandacht aan Open Monumentendag

Choco-Kado ‘De Berekuil’ (Kalverstraat 4)
Choco-Kado ‘De Berekuil’ van 10.00 tot
17.00 uur ‘Open Huis’. Er wordt op feestelijke wijze aandacht besteed aan het 25jarig bestaan. In deze winkel worden op
ambachtelijke wijze o.a. chocola en gebak
vervaardigd. Op het terras bij de winkel
kan iets gebruikt worden.
‘Bloemen & Wonen Bij Liza’ (Dorpsstraat 24)
Deze winkel voor bloemen en landelijk wonen
houdt 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.

‘Hanneke van Vliet - Keramiek’ (Dorpsstraat 30)
Keramiek kunstenares Hanneke van Vliet houdt
van 10.00 tot 16.00 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 Wonen’
(Dorpsstraat 59)
‘Oud Nieuws Wonen’
houdt van 10.00 tot 15.00
uur ‘Open Huis’. Er is een
grote hoeveelheid oude

Activiteiten in Capelle aan den IJssel
Historisch Museum
Het Historisch Museum aan de Bermweg 13 beleeft op Open Monumentendag de primeur van een tentoonstelling ter gelegenheid van het 150
jarig bestaan van het Jan Anne Beijerinckgemaal, in nauwe samenwerking
met de Stichting J.A. Beijerinckgemaal. Naast aandacht voor de persoon
Beijerinck is er veel te zien over de drooglegging van de Polder Prins
Alexander en de diverse fases die de
polder heeft doorgemaakt van vervening, turfwinning, water- en weidegebied
naar woongebied. De tentoonstelling
toont foto's, documenten en objecten uit
de afgelopen 150 jaar.
De originele machinekamer van het gemaal vormt een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling en bezoekers
krijgen gedurende de looptijd van de tentoonstelling regelmatig de gelegenheid het gemaal in werking te zien. Natuurlijk ook
op Open Monumentendag! De machinisten geven
graag een toelichting op wat er zoal in de machinekamer staat opgesteld. Het museum en gemaal zijn
open van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags.
De entree is gratis.
Dief- en Duifhuisje…...... altijd wat te doen…...…altijd spannend!
In het kleinste museum van Nederland de foto expositie ‘Roovers in de
Oude Plaats’.De tentoonstelling laat het werk zien dat de fotograaf Jan
Roovers maakte in de periode 1947-1962 in en rond de Oude Plaats, de
buurt die werd gebouwd op het terrein van de gelijknamige steenfabriek. De buurt kreeg de status beschermd dorpsgezicht.
Op de bovenverdieping wordt het verhaal van de kastelen van Capelle verteld aan de hand van maquettes
en archeologische vondsten.
Rondleiding Slotpark
Tijdens Open Monumentendag wordt een rondleiding
gegeven door de directe omgeving van het Dief- en

authentieke gebruiksvoorwerpen, meubelen, lampen enz. uit binnen- en
buitenland te zien (en te koop).

Oude Algemene Begraafplaats met baarhuisje en grafmonument
van A.J. Schelling (IJsseldijk Noord, tegenover nr. 67)
Op ongeveer 800 meter afstand van het centrum van het dorp kan zaterdag 14 september de gehele dag de Oude Algemene Begraafplaats bezocht worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985.
Bezienswaardigheden op deze begraafplaats zijn het gereconstrueerde
baarhuisje (het oorspronkelijke baarhuisje dateerde van circa 1850) en een
bijzonder grafmonument. Dit grafmonument 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 vlakbij 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.
Voor informatie over de activiteiten en bezienswaardigheden:
- www.hvouderkerck.nl
- www.openmonumentendag.nl
- N. (Nico) Holdermans, 06-12110727, holdermansnico@gmail.com

Activiteiten in Krimpen aan den IJssel

Dit jaar doen het Streekmuseum Krimpenerwaard,
de IJsseldijkkerk, het gemaal Reinier Blok en de Algerabrug / Hollandsche IJsselkering mee. Tussen de
locaties aan de IJsseldijk rijdt een huifkar. De eerste
opstapplaats is bij molenrestaurant Ross Lovell
(Schelvenaer), waar de historische schepen die
varen van en naar Ouderkerk en Capelle aanmeren.

Thema OMD is Plekken van plezier
In het Streekmuseum is er daarom een compilatie te
vinden van de plekken in Krimpen aan den IJssel
waar men in vroeger jaren samen kwam om te ont-

Duifhuisje, waaronder het Slotpark. Vertrek om 14.00 en 15.00 uur vanaf
het museum. Het Dief- en Duifhuisje is geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.
De toegang is gratis.

Het Van Cappellenhuis
De gehele dag kunt u genieten van een hapje en een drankje in de Van
Cappellenzaal en bij mooi weer ook op het terras in de sfeervolle tuin aan
de IJssel. De hele dag doorlopend programma en
toegang gratis.
10.00-16.00 uur doorlopend:
* informatie over kunst, cultuur,
trouwen en verhuur
in het Van Cappellenhuis
* KUNST SALE en expositie
in de galerie
(ook op 13 en 15 september!)
10.30-11.30 uur: film ‘Three First Kisses’ van Jeugdtheater Quint
(Max-café)
11.00-11.45 uur: Volkert Bakker piano, (zaal)
11.30-13.00 uur: schilderworkshop o.l.v. Erna Daalman (tuin)
12.30-13.00 uur: Capels Vrouwenkoor o.l.v. Mirjam Pool (zaal)
13.00-13.15 uur: presentatie van de nieuwe seizoensbrochure (zaal)
13.15-13.30 uur: SKVR-band o.l.v. Kurt Schwab (zaal)
13.30-14.00 uur: Capels Vrouwenkoor o.l.v. Mirjam Pool (zaal)
14.00-15.30 uur: schilderworkshop o.l.v. Erna Daalman (tuin)
14.30-15.30 uur: film ‘Three First Kisses’ van Jeugdtheater Quint
(Max-café)

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.

Kunstmarkt
De Kunstmarkt van Capelle kent een lange traditie.
De markt werd sinds 1970 jaarlijks op verschillende
locaties in Capelle georganiseerd, waarvan nu 30

spannen en plezier met elkaar te maken. Voorbeelden zijn het café Schippers, waar menige bruiloft werd gevierd, het openluchtzwembad de Lansing waar behalve gezwommen ook menige liefdesrelatie is ontstaan, het
gebouw De Rank met optredens van o.m. Willeke Alberti en André van
Duin, cafetaria Mudde met Krimpens eerste nozems en de Wilhelminahoeve met o.m. het Polderpopfestival. (Foto: J. Heijmans, Polderpopfestival 1980.)

Streekmuseum voor de Krimpenerwaard (IJsseldijk 312)
De boerderij waarin het Streekmuseum is gevestigd is een Rijksmonument.
Het is een boerderij van het type ‘Hallehuis’ uit 1690 op een boerenerf met zes
bijgebouwen. 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. De binnenvaart, steenplaatsen en de touwslagerij worden belicht in
de vaste tentoonstelling op zolder. Ook vindt u daar een oud ‘Ot en Sien’
klaslokaaltje. Op Open Monumentendag is het museum vrij toegankelijk
voor publiek van 10.00-17.00 uur. Er is op het erf en in de bijgebouwen een
gezellige Brocantemarkt vanaf 10.00 uur en er is een demonstratie van de
Touwbaan In de Tuinzaal is een mini-expositie en een doorlopende diapresentatie over de voormalige ‘Plekken van Plezier’ in Krimpen aan den IJssel. Er is veel plezier te beleven in en om het museum met kinderspeelgoed, kermisattracties (onder voorbehoud) en lekkere hapjes en drankjes.
Voor meer informatie www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl
of www.openmonumentendag.nl/comite/krimpen-aan-den-ijssel/
IJsseldijkkerk (IJsseldijk 232)
De kerktoren van de IJsseldijkkerk, de
eerste kerk in Krimpen aan den IJssel,
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 door weer en wind

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’.

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
Rijksmonument, evenals de toren uit 1805.
De Dorpskerk is open voor publiek en er
worden rondleidingen gegeven.
Kinderboerderij Klaverweide
IIn 1975 opende Klaverweide haar deuren voor het publiek. De kinderboerderij is gevestigd in een oude boerderij uit 1650 met een bijzonder mooi
rietgedekt voorhuis. In de 'deel' van de boerderij staan nu de koeien, geiten
en varkens. 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. Naast alle dieren op het terrein ontbreekt natuurlijk ook de speeltuin niet.
En op Open Monumentendag zorgen wij
ervoor dat de kinderen
wat te knutselen hebben
van 10.00 tot 15.30 uur.
Pauluskerk
De kerk aan de Merellaan 352 is open voor het publiek, te
bezichtigen en het fraaie Leeflang-orgel zal worden bespeeld.
Scout Centrum
Dit monument aan de 's Gravenweg 101 is uitsluitend aan de buitenkant te
bezichtigen.

