Bijzondere verbindingen

Open Monumentendag
Nieuwerkerk aan den IJssel
Moordrecht
Gouderak

Met dank aan de schippers van Ouderkerk aan den IJssel en de Historische Vereniging van dat dorp, kunnen dit jaar de IJsseldorpen Nieuwerkerk, Moordrecht en
Gouderak aansluiten bij de scheepsverbindingen die op Open Monumentendag al
bestonden in Capelle, Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel. Deze komen nu viseversa binnen bereik per klassiek schip. Vaarschema:
Gouderak steiger
Afvaarten naar Kortenoord steiger Windlust
Vertrek
Aankomst
11.15 Libra
11.40
13.15 Libra
13.40
15.15 Libra
15.40
17.15 Libra
17.40
Kortenoord steiger Windlust
Afvaarten naar Gouderak steiger
Vertrek
Aankomst
10.45 Libra
11.10
12.45 Libra
13.10
14.45 Libra
15.10
16.45 Libra
17.10

Met de pontbaas van het veer Moordrecht
Gouderak is een gereduceerd tarief overeengekomen. De Libra kan alleen in Gouderak aanleggen. Voor bezoek aan Moordrecht neemt men dus de reguliere pont.

Afvaarten naar Ouderkerk steiger
Vertrek
Aankomst
10.30 Nieuwe Zorg
10.55
11.00 Goede Gunst
11.25
11.45 Libra
12.10
13.45 Libra
14.10
. 15.45 Libra
16.10

Voor aansluiting met de vaarten op en vanaf
Ouderkerk steiger
Afvaarten naar Kortenoord steiger Ouderkerk- Capelle- en Krimpen aan den
IJssel, het zogenaamde 3-hoeksveer, kan
Windlust
men de flyer van Open Monumentendag in
die gemeenten raadplegen. In dat geval is het
Vertrek
Aankomst
aan te bevelen om een van de afvaarten van
12.15 Libra
12.40
10.30 of 11.00 te nemen van Windlust naar
14.15 Libra
14.40
Ouderkerk. Deze schepen varen aan het eind
16.15 Libra
16.40
van de middag weer terug naar Windlust.
17.00 Nieuwe Zorg
17.25
Via het reguliere voetveer Ouderkerk-Groot17.30 Goede Gunst
17.55
Hitland kan ook worden aangesloten bij de
Historische Bus die bij de Olifant stopt.
Meevaren geschiedt geheel op eigen risico. De schepen zijn veilig en hebben de
voorgeschreven reddingsmiddelen aan boord, doch de schippers dragen geen verantwoordelijkheid. De aantallen passagiers per schip (12 maximaal) zijn aan wettelijke regels gebonden. Graag uw begrip als een schip vol is.

Historische BusSteenovensWindlust-OudheidskamerOlifant-Steenovens
Een ‘veteranen bus’ zal vanaf
de Steenovens elk half uur een
ronde maken zoals ingetekend
op bijgaand kaartje. Het is een
hop-on-hop-off bus die zal
stoppen bij Windlust, Boerderij
Nooitgedacht, Leefgoed de
Olifant en weer retour de
Steenovens. Men kan dan een
periode op een of meer van die
plekken een bezichtiging doen,
en met een van de volgende
bussen weer verder. De eerste
bus vertrekt om 10.00 vanaf de
Steenovens en de laatste arriveert daar weer om 17.00 .
Rond 13.00 zal de chauffeur
een korte pauze houden en is
de bus wat later. Molen Windlust en Oudheidkamer
Nooitgedacht zullen na 16.00
geen nieuwe rondleidingen
meer starten. De bussen vanaf
16.00 hebben de functie van
‘bezemwagen’.
Men kan natuurlijk ook tegen
betaling met de reguliere Arriva
bussen reizen.

14 September
2019

Activiteiten in Nieuwerkerk aan den IJssel op 14 september 2019
In Nieuwerkerk aan den IJssel zijn 5 monumenten te bezichtigen. De eerste 4 zijn verbonden via een historisch buslijntje dat voor de gelegenheid beschikbaar is voor bezoekers. De eerste bus start vanaf de Steenovens om 10.00 uur
Steenovens “Klein Hitland”- Nieuwerkerk a/d IJssel, Hitlandselaan 4-7
Van af de Middeleeuwen zijn er langs de Hollandse IJssel steenbakkerijen gevestigd.
Eén van die steenbakkerijen was gevestigd aan de rand van Hitland-Noord, onderaan
de IJsseldijk. Deze steenfabriek lag aan de dijk, zodat de stenen snel en gemakkelijk
over het water vervoerd konden worden. De vier ovens van de steenfabriek zijn in
2010 gerestaureerd. Bij de vier ovens zijn infopanelen geplaatst waarop informatie
over de geschiedenis van de ovens te vinden is. De naam “Hitland” komt van de kleine
paardjes “hitten” die de steentjes hielpen vervoeren.
Open 10.30–17.00 uur
-Vrije toegang tot de ovens en de turfschuren.
-Rondleidingen over de historie en het bakproces.
-Expositie beeldhouwwerken en bomenproject Hitlandselaan.
-Doorlopende film ‘Stenen uit slib’ Historische vereniging NWK 2013
-Werken met klei voor wie dat wil.
-16.00 uur; Presentatie kinderboek “Mijn naam is Frederik Steenmuis, (onder voorbehoud) ook voor grote mensen, van Anne Westenberg.
Kinderprogramma Frederik Steenmuis met workshop tekenen en boetseren,
‘Vriendjes van Frederik de Steenmuis’.
Molen “Windlust”-Nieuwerkerk a/d IJssel, Kortenoord 3
Een buitendijks tegen de IJsseldijk gelegen korenmolen genaamd “Windlust”, gebouwd in 1741. De molen bevindt zich op een plaats die al sedert 1561 in gebruik is
als molenstandplaats. De molen raakte rond 1930 buiten gebruik en werd in 1952
ontdaan van wieken, kap en stelling. Tijdens de laatste restauratie in 2005 is de molen
9 meter verplaatst en 4,5 meter verhoogd. Windlust dient ook als trouwlocatie.
Open 10.00-16.00 uur
-Rondleiding is aanwezig.
-Bij de molen worden een paar activiteiten gehouden waaronder een Shanty koor.
-Vanaf de molensteiger is de scheepsverbinding naar Gouderak of Ouderkerk
Oudheidkamer in de hoeve ‘Nooit Gedacht’, ’s-Gravenweg 6A - Nieuwerkerk aan
den IJssel
In het achterhuis van de voormalige boerderij “Nooit Gedacht” is de Oudheidkamer
van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel gevestigd.
De hoeve uit 1679 is een rijksmonument en heeft rechts een uitgebouwde opkamer,
waaronder een kelder. In 2003 was deze hoeve in Zuid Holland ‘de boerderij van het
jaar’ zoals in een gevelsteen van de boerderij is vastgelegd.
Open 10.30-16.00 uur:
-In het museum is tevens de expositie ’Een Duitse Waterlinie” (1944-1945) te zien.
Tijdens het laatste oorlogsjaar hebben de Duitsers een deel van Nieuwerkerk aan den
IJssel onderwater gezet om eventuele geallieerde luchtlandingen te belemmeren.
-Rondleiding is aanwezig
Steenoven “De Olifant”- Nieuwerkerk a/d IJssel, Groenendijk 311
De voormalige veldsteenoven is in 1973 onder architectuur van Gunnar Daen omgebouwd tot landhuis “De Olifant” en kreeg een toegangshek. De steenoven dateert uit
de eerste helft 19e eeuw. Al in de 17e eeuw bevond zich op deze locatie een steenplaats. De laatste steenbakker was F. van Lange, die deze oven stookte tot 1920. Het
terrein van de voormalige steenoven “De Olifant” is thans in gebruik als restaurant ,
theehuis, conferentieoord en trouwlocatie.
Open 10.00-17.00 uur
-Op het complex kan vrij worden rondgewandeld en eventueel kan er van de horeca
gebruik worden gemaakt.
-Rondleidingen starten op zaterdag uitsluitend om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00. In
verband met de grootte van groepen (max. 25) is deelname alleen mogelijk na aanmelding vooraf op www.leefgoed.nl. Dit is verplicht.
-Op zondag heeft het Leefgoed ook een programma, zie hiervoor de website (geen
bus). Dat valt buiten het bestek van Open Monumentendag.
Ned. Herv. Kerk -Nieuwerkerk a/d IJssel, Kerkgang 3 (Niet aan de buslijn)
De éénbeukige laatgotische dorpskerk is gebouwd in de eerste helft van de 16e eeuw
en is samen met de toren in 1928 gerestaureerd. De inventaris is voornamelijk uit de
17e eeuw
-Open 14.00-17.00 uur
-Rondleiding is aanwezig
Websites deelnemende organisaties:
Windlust :
www.kortenoord.nl
Oudheidkamer: www.hvnweb.nl
Olifant:
www.leefgoed.nl

Activiteiten in Gouderak op 14 september 2019
In Gouderak zijn 3 monumenten te bezichtigen.
Gemaal Verdoold. Gouderak, Kattendijk 1
Het gemaal is de thuisbasis van de Historische Vereniging Gouderak
“Golderake” Op grond van het thema voor de Open Monumentendag
“Plekken van Plezier” is er naast de reguliere collectie een speciale foto
-expositie te zien met o.a. de Kattendijk met polder, Middelblok met
polder, de Vogelplas Middelblok, de Veerstraat en diverse in het verleden bedreven sporten.
-Open 10.30-16.00
-Rondleiding is aanwezig
Nederlands Hervormde Kerk, Gouderak , Kerkstraat 3
De Nederlands Hervormde Kerk is een Rijksmonument dat dateert uit
1658. De kerk is een aantal malen gerestaureerd. Tot de inventaris
behoren een preekstoel en lezenaar uit omstreeks 1830 die afkomstig
zijn van de voormalige Remonstrantse kerk aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht.
-Open 10.30-16.00
-Rondleiding is aanwezig
Maalderij “Ons Voordeel”, Gouderak, Middelblok 2
De maalderij uit 1916 bediende een coöperatie van Gouderakse boeren. Schepen konden achter aanleggen voor het lossen en laden. De
familie van Berk heeft vanaf 2011 het gehele pand duurzaam gerestaureerd in originele staat, en het deels weer een publieke functie gegeven. Het pand kan ook gehuurd worden voor activiteiten en congressen.
-Open 10.30-16.00
-Rondleiding is aanwezig
Websites deelnemende organisaties :
Gemaal Verdoold: www.golderake.nl

Activiteiten in Moordrecht op 14 september 2019
Moordrecht; een rondje in en rond de kerk Kerkplein 12 Moordrecht.
In Moordrecht staat aan het Kerkplein de kerk (1657) van de Protestantse gemeente ‘De Stroom’ Moordrecht-Gouderak.
De Stichting Torenmuziek Moordrecht, ‘De Stroom’ en de Historische
Vereniging Moordrecht (HVM) presenteren gezamenlijk op Open Monumentendag diverse activiteiten in de kerk.
-De Stichting Torenmuziek Moordrecht organiseert een carillonconcert
waarbij het publiek wordt betrokken en zelf ook mag proberen te spelen.
-De Stroom organiseert een mini-expositie van vrije kunst en draait
enkele films.
-De HVM presenteert in de kerk zeer herkenbare oude schoolplaten uit
haar collectie. De kerk is te bereiken via de pont Gouderak- Moordrecht.
-De kerk is tevens het startpunt van een historische wandeling die u
zelfstandig kunt wandelen door het rijksbeschermde dorpsgezicht van
Moordrecht. Een beschrijving van deze wandeling kunt U ophalen in de
kerk.
Open : 9.30–16.30 uur
Rondleiding is aanwezig
Websites deelnemende organisaties:
Historische Vereniging: www.historischeverenigingmoordrecht.nl
Stichting Torenmuziek: www.torenmuziekmoordrecht.nl

