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Nieuws

Kijk dan eerst op onze site
Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders doet zijn best om
in kaart te brengen wat er allemaal te beleven is in de regio.
Wilt u er even op uit? Kijk dan onder de knop Recreatie van
onze site. Daar staan allerlei tips en links voor wandelen, fietsen en varen met een sloep, maar ook met rondvaarten in
Oudewater, IJsselstein en Gouda.
Liever op pad met de auto of de motor?
Een rondje IJsseldijken is zo’n honderd kilometer en voert
langs prachtige stadjes, dorpskernen en biedt mooie vergezichten over de natuur, met de weidevogels die hun vliegkunsten laten zien om hun jongen te beschermen. Onderweg zijn
de terrassen langs de IJsseldijk weer geopend.

Ga naar
www.HollandscheIJsselAltijdAnders.nl
voor het overzicht met links naar de nieuwe
programma’s van onderstaande theaters en
bioscoopzalen aan de Hollandsche IJssel

PODIA

CINEMA

CAPELLE AAN DEN IJSSEL
ISALA THEATER

CAPELLE AAN DEN IJSSEL
ISALA FILM

VAN CAPPELLENHUIS
(zomerstop tot 29-09)
GOUDA
DE GOUDSE
SCHOUWBURG

GOUDA
CINEMA GOUDA
FILMHUIS
IJSSELSTEIN
FULCO BIOSCOOP

DE THEATERBAKKERHEIJ

Colofon

KLEINTHEATER DE ZWAAN
SO WHAT
HAASTRECHT
CONCORDIA THEATER

Non profit stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders wil de vrijetijdseconomie in het stroomgebied van de Hollandsche IJssel versterken
door het promoten, faciliteren en initiëren van toeristische-recreatieve en cultuur- historische evenementen en locaties.

Aan- of afmelden van Nieuw altijd Anders:
HollandscheIJsselAltijdAnders.nl/organisatie/abonnees
Adverteren, projectsponsoring of donaties.
Projectbureau contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl
telefoon 06 - 24 21 17 51 (Rob Stolk)
De door ons verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ter verificatie op juistheid bij de betrokken instanties. Al betrachten we zorgvuldigheid, voor niet correct weergegeven feiten of kennelijke schrijffouten kunt u ons niet in gebreke
stellen. Constateert u een dergelijke omissie, geeft dit dan s.v.p. snel door, zodat
we het bericht snel kunnen corrigeren/verwijderen.

(Nu vroegboekkorting tot
20-09)
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
DE TUYTER
MONTFOORT
CULTUREEL MONTFOORT
IJSSELSTEIN
FULCO THEATER

Nieuwe programma Concordia online
Nu met 10% vroegboekkorting
Het nieuwe programma van het Haastrechtse Theater Concordia staat online. met artiesten als Freek de Jonge, Karin
Bloemen en veel tributebands. Op papier is het verkrijgbaar
bij het theater. Tot 20 september geldt een vroegboekkorting
van 10 procent.

Foto’s, illustraties en copy op de website en in deze uitgave zijn, tenzij anders
vermeld, gemaakt door Rob Stolk Concepts of zijn voor de publiciteit beschikbaar gesteld door de belanghebbende instanties of personen.

Bronvermeldingen en auteursrecht
Bij de samenstelling wordt de nodige zorgvuldigheid betracht. De meeste artikelen verschenen eerder op de website waar de bronverwijzingen, auteurs en
rechthebbenden van beeldmateriaal worden vermeld. Zij die menen recht te
hebben op vergoeding voor het afbeelden van materiaal waarvan we de auteursrechthebbenden niet konden achterhalen, verzoeken we zich te melden.
Privacystatement In het kader van de privacywetgeving worden door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend intern gebruikt voor het door u opgegeven doel. Het mailverkeer via de contactformulieren op de site loopt via
Jouwweb te Eindhoven.
Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, opgericht 8 mei 2019
Vestigingsadres: Julianalaan 111, 2851 XJ Haastrecht
KvK-nummer 71605835 - BTW-nummer NL858780483B01
IBAN: NL24 RABO 0330 3311 83
Alle gegevens vindt u op onze website.

Terrassen aan de rivier om te borrelen of
een hapje te eten
CAPELLE A/D IJSSEL
Restaurant Perceel
Fuiks eten en drinken (foto)
’t Hooghe Water
De Beren Capelle-Zandrak
KRIMPEN A/D IJSSEL
Café ’t Anker
Ross Lovell
NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Eetcafé Rustwat
Theeschenkerij Korenaer
OUDERKERK A/D IJSSEL
Trattoria Casa Caminata

GOUDA
Rederij de Vrijheid
IJsselhuis Museumhavencafé
HAASTRECHT
De Witte Hof
IJsselborgh
MONTFOORT
Oude Stadhuis
IJSSELSTEIN
Restaurant Rivers/Beachbar
Jachthaven Marnemoende
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Erop uit?

SPECIAL

aan de Gouden Eeuw Rivier
Open Monumentendag is langs de Hollandsche IJssel nooit
zo mooi geweest. Het thema is Plekken van Plezier. En ook
al zijn alle plekken historisch misschien niet gebaseerd op
dit thema, de manier waarop je deze keer bij die plekken
kuntkomen vooral via het water maakt het allemaal wel plezant.
De historische verenigingen, musea en eigenaren van erfgoed
langs het getijdedeel van de IJssel hebben elkaar gevonden
en besloten de routing op elkaar aan te sluiten. Dat levert een
prachtig parcours op langs de monumenten met schepen,
een paardenkoets, huifkar en passagiersschip. Veel meer aanbod dan te behappen is, maar evengoed heel erg leuk. U bent
natuurlijk ook welkom als u te voet, met de fiets, auto of eigen
boot komt. Ook de busdiensten langs de IJssel hebben haltes
in de buurt van de plekken waar activiteiten zijn.

De Zeldenrust is een van de museumschepen die de verbinding tussen
Capelle, Krimpen en Ouderkerk aan den IJssel gaat onderhouden.

Tussen Oudewater en Hekendorp/Goejanverwellesluis, waar
een buitentheaterspectakel wordt georganiseerd met als
thema de historisch aanhouding van prinses Wilhelmina van
Pruisen. Dit belooft zoveel spektakel, dat het wordt bijgewoond door de Commissaris van de Koning Hans Oosters.
Het is vanuit Oudewater bereikbaar met een rondvaartboot
en de trekschuit.
Er gebeurt te veel om op te noemen. Stichting Hollandsche
IJssel Altijd Anders, die alle initatieven, die het erfgoed in de
belangstelling zetten, van harte toejuicht, wil door middel van
deze extra editie van Nieuws Altijd Anders wat orde scheppen. We hebben de interessante plekken op een rijtje gezet.
We blijven daarbij zo dicht mogelijk bij de rivier, zodat alles
eenvoudig via de Hollandsche IJssel of zijn dijken bereikbaar
is. De meeste aandacht is voor activiteiten die alleen in het
Monumentenweekend plaatsvinden, want wilt u zoveel mogelijk zien, dan kunt u exposities die ook op andere momenten te bezichtigen zijn, beter inplannen voor een keertje laten.
U heeft dan meer tijd en zeer waarschijnlijk is het dan rustiger.

De Libra verzorgt de verbinding tussen Ouderkerk en Nieuwerkerk aan
den IJssel en Gouderak.
Zie de laatste pagina voor alle aan- en afvaarten.

4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.

Sweet Caroline en de trekschuit Jan Kordaat varen tussen Oudewater en
Hekendorp

IJsselstein
Montfoort
Oudewater
Hekendorp
Haastrecht
Gouda
Gouderak
Ouderkerk aan den IJssel
Moordrecht
Nieuwerkerk aan den IJsel
Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel

Als bijlage het vaarschema
Foto voorpagina: Jacques Zanen gidst een groep toeristen in Oudewater.
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IJSSELSTEIN
Dwonload Izi-TRAVEL/app voor een audiotour.

Historisch Stadhuis
Za. 12.00-17.00 uur | Utrechtsetraat 79
Het Historisch Stadhuis is gefinancierd en gebouwd in opdracht van Willem van Oranje, Baron van IJsselstein. Samen
met het ervoor gelegen plein, De Plaats, vormt dit het centrum van het middeleeuwse IJsselstein. Het monument, gebouwd rond 1560, heeft meerdere verbouwingen ondergaan.
Bij de laatste restauratie in 1974-1977 is het in middeleeuwse
staat gereconstrueerd. Twee in steen uitgehouwen leeuwen
in het bordes dragen een schild met het IJsselsteinse wapen.
Nu heeft het vooral een representatieve taak. Zo vinden er officiële ontvangsten en huwelijksvoltrekkingen plaats.
In de kelder van het stadhuis is een restaurant met de toepasselijke naam ‘1560’ gevestigd.

Museum IJsselstein
Za. en zo. 13.30-17.00 uur | Walkade 2-4
In de vaste opstelling in Museum IJsselsteinwaar ligt nadruk
op 3000 jaar IJsselsteinse geschiedenis. MIJ verbindt daarnaast op een eigenzinnige manier verleden en heden aan actuele thema’s. Hier zijn audiotours beschikbaar.

Brandspuithuisje
Za 11.00-14.00 uur | IJsselstraat 2

Kasteeltoren
Za. en zo. 13.30-17.00 uur | Kronenburgplantsoen 9
De toren is het restant van het eens vermaarde Kasteel van
IJsselstein. Het werd vooral bekend door het boek Fulco de
Minstreel. In de toren zijn de linksdraaiende gemetselde wenteltrap, fraaie gewelven en de voormalige Secretarie van de
Drost (met daarin een oude gevangenis) te bezichtigen.
Het kasteel dat bestond uit een groot complex van gebouwen, torens en muren met een slotgracht er omheen, werd
in 1888 afgebroken. De fundamenten van het kasteel zijn er
nog en de toren is bewaard gebleven. Bezoek de bijzonder
gemetselde wenteltrap met fraaie gewelven en de torenkamer met haard, sekreet (toilet) en gevangenis.
De Kasteeltoren is nu één van de satellietlocaties van Museum IJsselstein. Er is nu werk te zien van Atielier Lieshout in
het kader ‘Vrijplaats bij MIJ’.

Vaarten door de vestinggracht
Za. 13.30, 14.30 en 15.30 uur | zo. 13:30 en 14:30 uur.
€ 5,- (kinderen t/m 3 jaar gratis)
De tocht begint en eindigt bij Museum IJsselstein. U maakt zo
een rondje IJsselstein langs vele monumenten, zoals een
voormalige teenschillersschuur, de beide Sint-Nicolaaskerken
en korenmolen De Windotter. U stapt, zoals ook vroeger gebeurde, over op de Overtoom. Een bijzondere manier om het
verleden van IJsselstein te ontdekken. De vaartocht duurt ongeveer 50 minuten. De boten heten “Vrouwe Berthe” en
“Heer Gijsbrecht”.

Het ‘brandweerhuisje’ met trapgevel en rood pannen zadeldak werd gebouwd in 1622. In 1769 wordt dit huisje omschreven als ‘poortershuysje’. Als wacht- of tolhuisje werd het later
de opslagplaats voor een ‘Jan van der Heyden’ brandspuit.
Daarom is het nu bekend als brandspuithuisje. Vroeger zat er
in de voorgevel een dubbele houten deur. Bij de restauratie
in 1972 is een historiserende winkelpui geplaatst. Tegenwoordig is KingsDish IJsselstein gevestigd in dit authentieke historische pand.

Stadswaag
Za. 12.30-16.00 uur | Utrechtseweg 34B 41a
Deze Waag van 1779 kent een oudere geschiedenis. Het
weegrecht was voor IJsselstein heel belangrijk. Vanaf 1345
sprak men van de Baronie van IJsselstein die tot 1795 bijna de
helft van de Lopikerwaard besloeg en dat zich tot een soeverein ‘staatje’ ontwikkelde. De baron van IJsselstein zwaaide hier
de scepter. Iedere boer in de Baronie was verplicht zijn koopwaar en vee via de stadswaag te verhandelen. Dat leverde de
nodige accijnzen op. Het weegrecht werd verpacht aan een
waagmeester. De laatste waagmeester was Jopie Geurts die
in 1960 nog in functie was. Op de steen uit 1599 het stadswapen met weegbalans en opschrift staat de tekst:
‘Weecht wel doet ellick recht’ waarschuwt ons om geen
fraude te plegen!
Het is bijzonder dat het weeggedeelte nog intact is. De ‘grote’
balans (uit 1767) kan naar buiten worden uitgeschoven.
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Korenmolen De Windotter

Nicolaasbasiliek

Za 10.00-16.00 uur | Walkade 73
Het silhouet van Korenmolen De Windotter uit 1732 op de
vestingmuur, vormt met de beide kerken het beeld van de
vestingstad. De wieken zijn 26 meter in doorsnede. De molen
behoort tot de grootste van Nederland en is sinds de restauratie van 1987 volledig in bedrijf. Molenaar Maarten Dolman,
meester in het ambachtelijke korenmolenaarsgilde, voert
samen met zijn vrouw Lia en vele vrijwilligers het molenbedrijf. Hij is één van de veertig beroepsmolenaars in Nederland,
een ambacht dat sinds 2017 op de Unesco werelderfgoedlijst
staat. De molen draait minstens vijf dagen per week en levert
eerlijke en ambachtelijke producten aan bakkers, restaurants
en groothandels. In de molenwinkel is een groot assortiment
aan molenproducten te vinden.

Za. 11.00-16.00 | zo 13.00-16.00 uur | Sint Nicolaasstraat 12
Volwassen € 5,00. Kinderen t/m groep 8 € 2,50
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Oude Sint-Nicolaaskerk met
Praalgraven en Van Vulpen orgel
Za. 10.00-17.00 uur | Kronenburgplantsoen 1

Rondleidingen met beklimming en bezoek aan de koorzolder.
Ook op zondag zijn rondleidingen in de kerk en om 16.00 uur
is er afsluitend een concert van organist Jos van der Kooy.
Deze imposante, neogotische driebeukige hallenkerk is gebouwd rond 1886 naar een ontwerp van architect Alfred Tepe.
Na de restauratie in 1972 verhief Paus Paulus VI de kerk tot
‘Basilica Minor’, de hoogste eretitel voor een rooms-katholiek
kerkgebouw buiten Rome. In de kerk trekken de gebrandschilderde ramen en de preekstoel (1700) met een predikende
Franciscus van Assisi de meeste aandacht.
In de kapel van Onze Lieve Vrouwe van Eiteren staat het
22cm hoge houten Mariabeeldje dat door de eeuwen heen
voorwerp van grote verering en devotie is. Een keer per jaar
wordt er nog een echte processie gehouden waarbij het
beeldje wordt meegevoerd.

IJsselFEstein
Bezoek en beklimming van de unieke toren van Pasqualini.
Deze laat-gotische kerk is rond 1307 gebouwd. Het heeft een
pseudo-basilikaal schip met een kooromgang. Gijsbrecht van
Amstel, de eerste Heer van IJsselstein, bouwde deze kerk gewijd aan Sint Nicolaas in 1310. De Italiaanse architect Allesandro Pasqualini bouwde de toren in 1532 in opdracht van de
baron van IJsselstein. Dit is het oudste en eerste renaissance
bouwwerk van boven de Alpen. De baron maakte van de
nood een deugd door een kleine extra toren te laten bouwen
met eigen opgang. Hierin kwamen vijf gevangeniscellen. Op
de hoek van de kerk kwam een stenen schandpaal. Bijzonder
is de spits die in 1924 is geplaatst naar ontwerp van de Amsterdamse School. In de kerk zijn de indrukwekkende praalgraven van Gijsbrecht van Amstel, zijn vrouw Bertha van
Heukelom en Aleida van Culemborg te zien en het 23 stemmen tellend orgel, gebouwd door Van Vulpen. Om 13.00 uur,
14.00 uur en 15.00 uur wordt dit bespeeld.

Za. 14.30-00.30 uur | Kasteelpark | gratis
Twaalfde editie van dit gesponsorde festival met authentieke
jazz, pop, blues en singer-songwriters. In de line-up: Ben
Poole (UK), Boris van der Lek & Jules Deelder (NL), The Goon
Mat & Lord Benardo (D) en Lili Grace (B). Ook deze keer foodtrucks en drank.
Programma
14.30-15.30 DJ Justin Kayes (NL)
16.00-17.00 Deelder & Van der Lek (NL)
17.15-18.15 3hattrio (USA)
18.30-19.45 Ben Poole (UK)
19.45-20.15 Dj Justin Kayes (NL)
20.30-21.30 Benjamin Herman Quartet met Simon Oslender (NL/D)
21.45-22.45 Lili Grace (B)
23.00-24.00 The Goonmat & Lord Benardo (B)
24.00-01.00 DJ Justin Kayes (NL)

MONTFOORT
Open Monumentendag staat in het teken van Montfoort
trouwstad. Daarom is er een rondreizend straattheater van
een boerenbruiloft.

Het Oude Stadhuis
Za 10.00-16.00 uur | Hoogstraat 36
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Molen De Valk
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Za 10.00-16.00 uur | Molenstraat 25

Op de plaats waar eerder een molen, stond werd in 1753 deze
stellingkorenmolen gebouwd. Tot 1822 gold het dwangrecht
om van deze molen gebruik te maken. Rond 1950 verkeerde
de molen in erbarmelijke staat, maar gelukkig is deze gerestaureerd en een parel voor de stad. In 2009 is de molen verbouwd en maalt nu weer. Onder begeleiding kunnen ook de
bovenverdiepingen bezocht worden. Vandaag staat de molen
in trouwstand.

De Poort van het Oude Stadhuis is lange tijd de belangrijkste
toegangsweg tot Montfoort geweest. Bijzonder is dat dit
Stadhuis aan de rand van de stad was gevestigd. Meestal lag
dit in het centrum van de stad en was daar het beste beschermd. De ernaast gelegen poort heeft vroeger waarschijnlijk een hek gehad die kon worden opgehesen. In de vorige
eeuw zetelde de burgemeester in de kamer boven de poort.
Het oude Stadhuis was eeuwenlang de plaats waar het stadsbestuur bij elkaar kwam. Het pand moest uitstralen dat hier
het gezag gevestigd was. Het bordes met daarboven het
stadswapen en de zeskantige dakruiter met het carillon droegen daartoe bij. Aan het stadhuis en de IJsselpoort is in de loop
der tijd een en ander verbouwd, maar in de kern dateren zij
van rond 1375. Nu is er een restaurant.

Johannes de Doper kerk
Za. en zo. 10.00-16.00 uur | Hoogstraat 82
Tentoonstelling over trouwherinneringen
Alhoewel in Montfoort de Hervorming niet goed van de grond
kwam, in weerwil van het plakkaat van de Staten van Utrecht
uit 1581 dat de uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst voortaan verbood, hadden de katholieken in Montfoort
wel de macht van het getal. Bij de bouw van de RK kerk van
Johannes de Doper in 1925 was er geen sprake meer van verboden godsdiensten. Het kerkgebouw lijkt dat te willen onderstrepen met zijn forse afmetingen en elementen uit het
Rijke Roomse leven.
Zo 13.00 uur | Gratis
Prinsenconcert Plezier met muziek!
Concert georganiseerd in samenwerking met de stichting
Oude Hollandse Waterlinie. De deur is open vanaf 12:30 uur.
Het ensemble Camerata Capelle legt zich toe op het repertoire uit de barok en de klassieke periode. en speelt in het
kader van het Open Monumentenweekend.
Programma
J.S. Bach: Suite (Ouvertüre) Nr. 2 h-Moll BWV 1067 – voor fluit, strijkers en basso continuo
D. Cimarosa/A. Benjamin: Hoboconcert in c minor
G. Ph. Telemann: Tafelmusik deel II Kwartet voor fluit, hobo, fagot en
basso continuo

Huis van Montfoort
Za. 10.00-16.00 uur | Kasteelplein
De Stichting Oud Montfoort verzorgt een expositie over
“Trouwen” met trouwfoto’s, trouwjurken en pakken, beeldmateriaal en verhalen.

Foto www.oudestadhuis.nl

Grote of Sint-Janskerk.
Za 11.00-16.00 uur | Korte Kerkstraat 5
Een fraaie 14e-eeuwse kerk met oude graven, een prachtige
preekstoel, met een hoofdorgel en koororgel, bijzondere deuren, oude kapel en lage graftombe uit 1529.
In 1629 is het door de bliksem getroffen en uitgebrand, maar
daarna weer opgebouwd.
Beklimming van de toren via de wenteltrap voor het uitzicht
op 30 meter hoogte. Vanuit het Groene Hart kijkt u naar
Utrecht, de Zuidas van Amsterdam en zelfs de hoogbouw van
Rotterdam.

OUDEWATER

Stadhuis en Stadsmuseum

St. Franciscuskerk

Za. gehele dag | Visbrug | gratis
Op de zolder de tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’.
In de trouwzaal het schilderij de ‘Oudewaterse Moord’ met
uitleg door een gids.

De Grote of St. Michaelskerk
Za. gehele dag | Noorderkerkstraat

Touwmuseum De Baanschuur
Za. 11-17.00 uur | Zo. 12.00-17.00 uur | Reijersteeg 4
Alleen dit weekende de wat kinky tentoonstelling ‘50 Knots
of Rope’. https://vimeo.com/355952221

Museum Heksenwaag
Za. en zo. 11.00-17.00 uur | Leeuweringerstraat 2

13.30 uur Beklimming van de toren. Trek stevige schoenen
aan en zorg voor een goede conditie! Een prachtig uitzicht
over het Groene Hart en de prachtige stad is de beloning.
Vooraf opgeven bij het TIP, Leeuweringenstraat 10, tel. 0348–
561628.
14.30 uur een speciaal orgel- en slagwerkconcert gegeven.
Kinderen kunnen meedoen. Neem een pan en pollepel mee
en maak dit spannende concert mee.
16.30 uur wordt een Evensong uitgevoerd rond het Engelse
koororgel door Psalite Deo o.l.v. Arjan Uitbeijerse en Gerben
Mourik.
Vertrek en aankomst Trekschuit
11.00 uur De trekschuit Jan Kordaat vertrekt vanaf de kade
voor deze kerk (heen volgeboekt). Hij wordt vanaf de brug bij
Zwier Regelinkstraat via het jaagpad getrokken door een Belgisch trekpaard naar Hekendorp en keert terug rond 14.30 uur.

Johannes de Doperkerk
Za. gehele dag | Leeuweringerstraat 12
U kunt deze kerk de hele bezoeken.
Zo. 11.00 uur: Prinsenconcert Plezier met muziek! Concert georganiseerd in samenwerking met de stichting Oude Hollandse Waterlinie. Het ensemble Camerata Capelle legt zich
toe op het repertoire uit de barok en de klassieke periode. en
speelt in het kader van het Open Monumentenweekend.
Programma
J.S. Bach: Suite (Ouvertüre) Nr. 2 h-Moll BWV 1067 – voor fluit, strijkers en basso continuo
D. Cimarosa/A. Benjamin: Hoboconcert in c minor
G. Ph. Telemann: Tafelmusik deel II Kwartet voor fluit, hobo, fagot en
basso continuo
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10.00 uur Kunstmarkt
Op en rond de Markt is er de traditionele kunstmarkt voor
kunstenaars uit Oudewater en (wijde) omgeving.
Oud Hollandse spelen in de Peperstraat. Kop van Jut, sjoelen,
kaatsen, suikerspinnen en nog veel meer. Kom zeker ook langs
in de Peperstraat voor veel ouderwets plezier!
Muziektent op de Markt. In de prachtig gerestaureerde muziektent vinden verschillende optredens plaats van o.a. de
Jazzband ‘Just Us’.
QR code route lopen langs leuke en interessante plekjes in
Oudewater. Kom voor informatie en het startpunt naar de
stand van het TIP kantoor.

Grachtenvaert met de Geelbuik
Za. en zo. 13.30, 14,30 en 15.30 uur | Kade in het centrum |
4 t/m 9 jaar € 3 | vanaf 10 jaar € 6,00
Maak kennis met de rijke historie en de monumentale panden
van Oudewater, al varende door de grachten van het historische stadje en over de Hollandsche IJssel.
Per fluisterboot de ‘Geelbuik’ en een schipper, die tevens uw
gids aan boord is, kunt u vanaf het water genieten van de historie en het cultureel erfgoed en zich verwonderen over al het
moois dat Oudewater te bieden heeft. De gids kan u ook verklappen waarom de boot Geelbuik heet.
De Grachtenvaert vertrekt vanaf de kade tegenover het TIPkantoor in het centrum van het stadje. De vaartijd is 45 minuten.

2019-37 nr. 50a

Za. 09.30-16.00 uur | Kapellestraat.
Expositie met de portretten van 16 bevlogen Oudewaternaren. Monique van den Hoogen studeert met het projectkoor
Cessibon het lied “One Day” in, samen met wie bij dit community singing wil aansluiten. De uitvoering ervan is in de loop
van de middag.

HEKENDORP
Hekendorp wordt van 10.00-18.00 uur voor verkeer afgesloten, want het hele dorp gaat in de tijdmachine: terug naar
1787!
In 1787 werd prinses Wilhelmina van Pruisen aangehouden
door patriotten en dat wordt nagespeeld bij Goejanverwellesluis. Op het festivalterrein gebeurt van alles. Niet voor niets
komt de Commissaris van de Koning om dit mee te maken.
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Kaas- en wijnfeest
Vr. 18.00-23.30 uur | Festivalterrein Opweg
Het festival begint al op vrijdagavond. Lokale ondernemers
presenteren lekkere dingen als versgebakken brood, taarten,
wijn en kaasjes. Een wijnhandelaar uit Hekendorp geeft uitleg
over zijn bijzondere wijnen en Carla Verhagen, de kok die ook
het achttiende-eeuwse diner verzorgde, presenteert haar beroemde taarten. Een troubadour zorgt voor muziek. De organisatie vraagt iedereen in koninklijke stijl gekleed te komen.
We gaan morgen tenslotte terug naar de achttiende eeuw en
wie weet komt u de prinses zelf wel tegen! Op het festivalterrein is tijdens het gehele festival een grote horecatent geopend, waar u tegen muntjes (verkrijgbaar op het terrein)
frisdrank, bier en wijnen kunt kopen, en natuurlijk is er eten
aanwezig.
Za. 10.00-16.30 uur: festivalterrein open voor publiek. Op het
festivalterrein staat de hele dag een achttiende-eeuws tentenkamp met Pruisische soldaten, die bulderende kanonnen
en musketten afschieten. Ook de Napoleontische Douanes
Imperiales zijn aanwezig met historische kleding en musketten. De acteurs koken hun eten op een kampvuur en geven
graag uitleg aan het publiek.
Een regelrecht sensatie is de achttiende-eeuwse escaperoom
die speciaal voor dit evenement op het festivalterrein is gebouwd. Teams kunnen daar de hele dag tegen elkaar strijden.
Op het terrein wordt door ervaren schutters een clinic in
handboogschieten gegeven. U kunt kijken of u een vaste hand
heeft op een veilige baan die op het festivalterrein is afgezet.
Verder vindt u op het festivalterrein kraampjes waar diverse
oude ambachten worden gedemonstreerd, er is een braderie
en er zijn grote springkussens voor de kinderen. Voor wie mee
wil doen, is er een interessante en uitdagende puzzeltocht
door het dorp uitgezet. Op het festivalterrein is de gehele dag
een grote horecatent geopend.
Za. 11.00-11.30 uur: Eerste voorstelling van dit spektaculair
straattheater met tientallen acteurs bij de sluis van Hekendorp. Er zijn grote podia neergezet zodat het publiek de manifestaties goed kan volgen. De prinses en haar gevolg komen
aan in een prachtige antieke koets en worden aangehouden
door de patriotten. Maar wat gebeurt er daarna met haar?
Za. 12.30-13.30 uur | Historische dorpswandeling van ongeveer een uur onder leiding van een deskundige gids. Wie heeft
de prinses nu echt aangehouden? Welke boerderijen stonden
er toen al? Wat is er nu nog uit die tijd te zien? Wilt u zeker
zijn van een plek? Meld u zich dan aan bij de informatietent
op het festivalterrein en we houden rekening met u. Deelname is gratis.

Bij wijze van hoge uitzondering mag u de eeuwenoude boerderij in het
centrum van het dorp te betreden, waar de prinses in 1787 door de patriotten werd vastgehouden. Hoe zou het zijn om rond te lopen op deze
plek, waar historie werd geschreven?

Za. 14.00-14.30 uur: Tweede voorstelling Spektaculair straattheater
Za. 15.00 uur: Tanja Wassenberg vertelt over de opkomst van
buurtgenootschappen en de relatie met de aanhouding van
prinses Wilhelmina van Pruisen.
Aanmelding voor deze lezing in Verenigingsgebouw ‘De Boezem’ wilhelminavanpruisen@gmail.nl
Alle bezoekersinformatie voor bezoekers per buslijn 107
(Gouda CS-Utrecht CS), pendelboot Sweet Caroline (Oudewater-Hekendorp heen € 7,50, terug € 5,00), fietsers en automobilisten (Parkeren €2,50) vindt u op
www.prinsesenpatriot.nl

Oude Stadhuis
Za. 10-.00-16.00 uur
Een fotoexpositie van oud-Haastrecht, van ondermeer verzamelaar Arie Burggraaf. Het betreft opnamen die nooit eerder vertoond zijn. Daarnaast draait er continu een circa 25
minuten durende film met een compilatie van historisch filmmateriaal, beschikbaar gesteld door de Haastrechtse amateur-cineast Kees Berkouwer. Ook daaronder uniek, nog niet
eerder vertoond materiaal.
De vereniging verzorgt naar behoefte rondleidingen door het
oude stadhuis en vertelt over zijn geschiedenis.

Nederlands Hervormde Kerk
Za. 10.00 tot 16.00 uur | Zo. 12.00-16.00 uur Kerkplein 9
Informatiepunt Historische Vereniging Haastrecht
Fototentoonstelling van situaties van vroeger en nu
Video van Haastrechternaren uit de jaren zestig
En voor wie Haastrecht van bovenaf wil zien, kan de kerktoren
op onder Ieiding van enkele gidsen om 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30 en 15.30 uur.
www.historischevereniginghaastrecht.nl
www.hkhaastrecht.nl

Museum Paulina Bisdom van Vliet
Za. en zo. 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur | Hoogstraat 166 |
Gratis toegang voor maximaal 20 personen per keer
Museum Paulina Bisdom van Vliet is een parel onder de Nederlandse woonhuismusea. Het huis van de familie Bisdom
van Vliet is een 19e eeuws woonhuis van een rijke patriciërsfamilie, met 325 jaar familiegeschiedenis. Sinds het overlijden
van Paulina Maria Bisdom van Vliet (1840-1923), de laatste
telg van een oude regentenfamilie, is er niets meer veranderd.
‘Alsof mevrouw even uit is met de koets. Ze zou zo weer binnen kunnen komen…’
De eigenaresse, overleden op 1 juni 1923, bepaalde bij testament dat haar woonhuis een museum mocht worden. Daar
genieten wij nu nog dagelijks van. Omdat u over de originele
19e-eeuwse Deventer tapijten loopt en luistert naar het tikken
van de klokken, wordt een bezoek aan het museum een bijzondere ervaring. Het voelt of u echt op bezoek bent bij een
sjieke dame uit een regentenfamilie die generaties lang de
touwtjes in handen had in de regio.

Boezemmolen no. 6
Za. 09.00 tot 16.00 uur | Oost Vlisterdijk 1

Gemaal De Hooge Boezem achter
Haastrecht
Za. en zo. 11.00-16.00 | Hoogstraat 31 | gratis toegang
Dit gemaal is in 1873 gebouwd om te kunnen blijven wonen
en werken onder zeeniveau. Een groot deel van de oorspronkelijke machinerie is hier nog in zijn volle, indrukwekkende
omvang te zien.
Het Gemaal heeft een verhaal. Het veenweidegebied van
West-Nederland is qua waterhuishouding een omgekeerde
wereld: de meeste huizen liggen er lager dan de rivieren. Dat
is niet altijd zo geweest. Duizend jaar geleden lag alle land nog
boven de afwaterende stromen. Hoe heeft dat gebied zo ver
kunnen zinken? Welke problemen gaf dat voor de waterhuishouding? Welke vernuftige oplossingen hebben de mensen
door de eeuwen bedacht om het water de baas te blijven? En
wat is er nodig om in de toekomst de voeten droog te houden?

Parochie Sint-Barnabas
Za. 10.00 tot 16.00 uur | zo. 12.00-16.00 uur | Grote Haven
9
Deze kerk is gewijd aan de heilige Barnabas en gebouwd in de
periode 1852-1854 in neoclassicistische stijl. Vermeldenswaard zijn onder meer het trappenhuis met bordessen en
lichtkap en in de grote kamer de schouw en het stucplafond
met cornucopia-motief. De parochiekerk in Haastrecht is ook
een bedevaartskerk. Sinds 1647 wordt Maria ter Weghe, Maria
van Haastrecht, hier geëerd.
Langs de St. Barnabaskerk loopt het pelgrimspad naar Santiago de Compostella. Jaarlijks willen heel wat pelgrims en andere wandelaars de kerk even bezoeken om bij Maria te
bidden. In 2019 is in een kleine uitbouw van de pastorie naast
de St. Barnabaskerk een Mariakapel gerealiseerd.

De eerste tweetrapsbemaling in Nederland ontstond eind 15e
eeuw langs de Vlist. Met ooit zeven molens was het hier klein
Kinderdijk. Nu staat er nog één fier overeind: Boezemmolen
no. 6. Deze molen is eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Sinds 2005 waren er plannen tot herbouw
van deze molen, waarmee enkele jaren later is begonnen. In
oktober 2010 is een nieuwe kap op de molen geplaatst en op
14 mei 2011, Nationale Molendag, is de molen officieel in gebruik gesteld. Hoewel de koningsspil toen al was aangebracht,
draaide deze nog niet, want het scheprad ontbrak nog. De
fondsenwerving wierp haar vruchten af. In 2018 was de feestelijke heropening van deze stenen molen met de langste
wieken van Nederland. Sinds die tijd kan de molen draaien én
malen. Regelmatig wordt in een deel van de oorspronkelijke
polder Hooge Boezem water ingelaten en weer uitgemalen.

Passionistenklooster en St. Gabriëlkerk
Za. 11.00, 13.00 en 15.00 uur | Provincialeweg Oost 62
Rondleiding in het klooster o.l.v. een passionist
De Congregatie van de Passionisten is een kloostergemeenschap die in 1721 gesticht is door de H. Paulus van het Kruis
(Ovada 1694 – Rome 1775). Op 19 oktober wordt hij in de Kerk
herdacht. Wereldwijd zijn er momenteel zo’n 2400 Passionisten die werkzaam zijn in 59 landen. Het enige Nederlandse
klooster van de Passionisten staat in Haastrecht.
www.passionisten.nl
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Niet voor niets is Gouda uitgeroepen tot ‘Beste binnenstad
2015-2017’. De conclusie van de jury destijds: ‘Gouda is een
zeer verrassende en bruisende stad met historische roots om
trots op te zijn!’

Stadhuis
Za. 10.00-17.00 uur | Zo. 11.00-17.00 uur | Markt
Het centrale informatiepunt bevindt zich in het Stadhuis op
de Markt. U kunt dan het laatgotische gebouw uit 1450 met
de historische raadszaal bezichtigen. Een mooie start van uw
bezoek aan Gouda.

Thema 400 jaar Frederik de Houtman
In juli 1619, landde de in Gouda geboren en getogen Frederik
de Houtman op de westkust van Australië. De eilanden vlak
voor de kust werden naar hem vernoemd: De Houtman Albrolhos. Deze gebeurtenis is in juli in West-Australië reeds
groots gevierd en nu ook in Gouda zowel in het Houtmanplantsoen, als in Sociëteit Concordia, die zijn verbonden via
een Houtman-VOC-wandeling.
Programma

Houtmansplantsoen

Dansschool Step by Step
Za. 10.00-17.00 uur | Turfmarkt 120
Het pand is van oorsprong een middeleeuws huis. Rond 1800
is het voorhuis verbouwd. Daarbij kreeg de zolder aan de
voorkant een kleine langskap, maar daar achter is de oude
dwarskap gehandhaafd. Rond 1930 vestigde zich op dit adres
de voorloper van de Goudse Verzekeringen. Rond 1950 werd
op de begane grond een dansschool gevestigd. De geschilderde decoraties in het historiserende interieur zijn gemaakt
door Paul Segaar, de grootvader van de huidige eigenaar. Het
gebouw is een rijksmonument.

Spiegeltent
Za. en zo. 12.00-17.00 uur | Turfmarkt 51
Spiegeltenten werden eind negentiende en begin twintigste
eeuw gebouwd in België. Het zijn grote ronde tenten (doorsnee doorgaans 15 à 20 m) van canvas en hout, met daarin
een muziek- en danssalon, met de hand vervaardigd en gedecoreerd, met glas-in-lood, geslepen glas, spiegels, gepolitoerd hout, kristal, fluweel, intieme zitjes en schilderingen,
veelal in jugendstil- of art decostijl. De Goudse Spiegeltent is
in 1912 gebouwd door de gebroeders Teugels in Walem. Tijdens een storm in Scheveningen in 1976 raakte de tent zwaar
beschadigd. In 1981 werden de restanten gekocht door Berry
Rutjes sr., die de spiegeltent restaureerde en opbouwde in een
pakhuis aan de Turfmarkt/Geertje den Bultsteeg, waar hij nu
te zien is.

Zo. vanaf 13.30 uur | Vijverstraat 1
Programma
13:30 Opening door de ambassadeur van Australie
13:45 Peter Meijer/ Theater de Zwaan: Houtman & Houtman
14:00 Camerata Trajectina: liederen uit de VOC tijd
14:30 Pauze
14:45 tweede deel optreden Camerata Trajectina
Vanaf 14:45 vertrek rondleidingen door Goudse Gidsen Gilde langs
Houtman-plekken.

Sociëteit Concordia
zo. 16.00-17.00 uur | Westhaven 27
Tentoonstelling van voorwerpen en documenten verbonden
met de gebroeders De Houtman ingericht door het Streekarchief inclusief schaalmodel van de Duyfken, het VOC schip
waarmee Australië werd ontdekt.
Programma
16:00 lezing dr. Ingrid Mitrasing: Mannen van Stavast op weg naar
Indië
16:30 lezing dr. Howard Gray: Spice at any price (NB de lezing van dr.
Gray is in het Engels)

Museum Gouda
Za. 15.30 uur | Gasthuiskapel | Oosthaven 9
Prinsenconcert Plezier met muziek! Concert georganiseerd in
samenwerking met de stichting Oude Hollandse Waterlinie.
Het ensemble Camerata Capelle legt zich toe op het repertoire uit de barok en de klassieke periode. en speelt in het
kader van het Open Monumentenweekend.
Programma
J.S. Bach: Suite (Ouvertüre) Nr. 2 h-Moll BWV 1067 – voor fluit, strijkers en basso continuo
D. Cimarosa/A. Benjamin: Hoboconcert in c minor
G. Ph. Telemann: Tafelmusik deel II Kwartet voor fluit, hobo, fagot en
basso continuo

Spaardersbad
10.00-17.00 | Van Itersonlaan 10
Op initiatief van de Goudse Zwemclub (GZC) werden begin
jaren dertig van de vorige eeuw aandelen verkocht voor een
overdekt zwembad. Op 14 januari 1939 werd het zwembad
officieel in gebruik genomen. Het gebouw kreeg de stijlkenmerken van de “Nieuwe Zakelijkheid” of het “Functionalisme”.
Architect Wolter Bakker is beïnvloed door mannen als Frank
Lloyd Wright en Berlage. Het Spaardersbad heeft kenmerkende horizontale lijnen dankzij de grote dakoverstekken, het
relatief lage dak en de gevelbrede aaneengeschakelde bandramen. In het gebouw waar een groot deel van de Gouwenaars heeft leren zwemmen, zijn appartementen gemaakt.

Firma van Drie
Za en zo. 12.00 - 17.00 uur | Achter de Kerk 13 |
Marianne Lint geeft informatie over de geschiedenis van het
pand waar het kunstenaarscollectief Firma van Drie in exposeert. Het grotendeels uit hout opgetrokken gebouw, dateert
van rond 1800. Tot 2006 waren hier vele generaties van de
steenhouwersfamilie Roodbol werkzaam. Voor Gouwenaars
is het een vertrouwde herinnering: grote brokken en plakken
natuursteen naast en tegenover het pand en tegen de kerk,
gecombineerd met het geluid van bikken en zagen vanuit de
werkplaats.

Rondvaarten met de trekschuit
Za. 13.30 uur | Oosthaven 12, afstappen in de Museumhaven.
Za. 15.30 uur | Museumhaven, Buurtje 1 en vaart u naar de
Oosthaven | Kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar € 5,00, vanaf 13
jaar € 10,00
De tocht volgt de historische vaarroute door de stad die vanaf
de vroege middeleeuwen de enige verbinding vormde voor
de handel tussen Vlaanderen en Hollandse steden. De vaartocht duurt zo’n anderhalf uur (afhankelijk van de passage van
de vele fraaie bruggen).
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GOUDERAK

OUDERKERK A/D IJSSEL

In de Gouderakse haven komt de passagiersboot die de verbinding vormt met Kortenoord in Nieuwerkerk en de haven
van Ouderkerk. In Gouderak kunt u ook de veerpont nemen
naar Moordrecht.

De Dorpskerk
Za. 10.00-17.00 uur | Kalverstraat 1
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Za. 10.30-16.00 uur | Kattendijk 1

Het gemaal is de thuisbasis van de Historische Vereniging
Gouderak “Golderake” Naast de reguliere collectie is 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.
www.golderake.n

Nederlands Hervormde Kerk
Za. 10.30-16.00 uur | Kerkstraat 3
Bereikbaar via bus en bootverbinding (zie elders)
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.

Maalderij Ons Voordeel
Za. 10.30-16.00 uur | Middelblok 2

U bezichtigt de kerk met ondermeer het fraaie praalgraf van
de graven van Nassau-Lalecq, de nazaten van prins Maurits
van Oranje-Nassau, het 17e-eeuwse meubilair met prachtig
koper- en houtsnijwerk en de eeuwenoude grafzerken.
Er is een expositie over de kerk met de grafkelders van het geslacht Nassau-Lalecq waarvan video-opnamen, die Nico Holdermans maakte in het praalgraf, worden getoond, aandacht
voor het orgel, het busongeluk van 1941 en de symboliek in
de kerk.
Verder is er een PowerPoint-presentatie over ‘Het geslacht
Nassau-Lalecq en de Dorpskerk’ en zijn er schilderijen van de
Dorpskerk van kunstschilder Cor Visser.
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.

Oudheidskamer ‘d' Ouwe Backery’

De maalderij uit 1916 bediende een cooöperatie 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.

Za. 10.00-17.00 uur | Dorpsstraat 19
In de Oudheidskamer van Historische Vereniging ‘Ouderkerck
op d' IJssel’ is een boeiende expositie te zien over ‘Feesten in
Ouderkerk’. Van hieruit kan een wandeling door het oude centrum van Ouderkerk gemaakt worden, aan de hand van een
boekje met informatie over de monumenten en hun bewoners. Dit boekje is voor € 2,- te verkrijgen.

NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Let op! De Hitlandselaan tussen de ’s-Gravenweg en de
steenovens is gesloten wegens werkzaamheden. Fiets- en
voetgangers worden omgeleid via de Kortlandstraat. Auto’s
via de Groenendijk.

MOORDRECHT
In Moordrecht kunt u de veerpont nemen om naar de Gouderakse haven te gaan, waar een passagiersboot de verbinding vormt met Kortenoord in Nieuwerkerk en de haven van
Ouderkerk (zie bijlage met vaartijden).

Molen “Windlust”
Za. 10.00-16.00 uur | Kortenoord 3
Bereikbaar met oldtimerbus, bus en boot (zie elders)
Vanaf de molensteiger vaart de boot naar Gouderak en/of
Ouderkerk (zie bijlage met vaarschema)

Hervormde kerk met bezoek aan toren
Za. 09.30–16.30 uur | Kerkplein 12
Bereikbaar via bus en veerpont Gouderak-Moordrecht
De kerk is nu van de Protestantse gemeente ‘De Stroom’
Moordrecht-Gouderak. Hij werd gewijd aan Johannes de
Doper en werd in 1657 in gotische stijl gebouwd. Het is een
eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren
van drie geledingen met balustrade en achtzijdige spits.
De inventaris, meest uit de 17e eeuw, bestaat ondermeer uit
een preekstoel, twee koperen lezenaars, twee banken met
toogpanelen. Het orgel, met rijk gesneden kast in Lodewijk
XIV-stijl, werd in 1772 gemaakt door J.J.de la Haye voor de
Waalse Kerk in Gouda en in 1818 overgeplaatst naar deze 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 Historische Vereniging Moordrecht presenteert in de kerk
zeer herkenbare, oude schoolplaten uit haar collectie.
Dorpswandeling
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.

De buitendijks gelegen korenmolen genaamd “Windlust”
werd gebouwd in 1741. De molen bevindt zich op een plaats
die al sinds 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 nu ook als trouwlocatie.
Bij de molen zingt een Shanty koor.

Oudheidkamer in de Nooit Gedacht’.
Za. 10.30-16.00 uur | ’s-Gravenweg 6
Bereikbaar met oldtimerbus (zie elders)
In het achterhuis van de voormalige boerderij “Nooit Gedacht” is de Oudheidkamer van de Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel. De hoeve uit 1679 is een rijksmonument en heeft een uitgebouwde opkamer, waaronder de
kelder is. In 2003 werd deze hoeve in Zuid Holland benoemd
tot ‘de boerderij van het jaar’ zoals in een gevelsteen van de
boerderij is vastgelegd.
In het museum is tevens de expositie ’Een Duitse Waterlinie”
(1944-1945) te zien. Iedereen praat over de Oude en Nieuwe
Hollandsche Waterlinie, maar ook in Nieuwerkerk aan den IJssel was een Waterlinie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten de Duitse bezetters de boel onderwater om het de
geallieerden moeilijk te maken. Johan Knoester stelde er met
historisch materiaal een tenstoonstelling van samen, op de
wissel-expositieruimte op de voormalige hooizolder.
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Drie monumenten aan de dijk en een aan de ’s-Gravenweg
krijgen een oldtimerbusverbinding die ook de opstapplaats in
Kortenoord aandoet van de boten die naar Gouderak en Ouderkerk varen. De hop on hop off bus start vanaf de Steenovens Klein Hitland om 10.00 uur en eindigt daar om 17.00
uur. Hij passeert om de 45 minuten. Rond 13.00 uur kan het
wat langer duren, want dan heeft de chauffeur lunchpauze.

Steenovens Klein Hitland

Za. en zo. 11.00-18.00 uur | Groenendijk 325
Bereikbaar met oldtimerbus, veerpont Ouderkerk-Ver-Hitland (zie elders en bijlage met vaartijden)
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Za. 10.30-17.00 uur | Groenendijk (Hitlandselaan 4-7)
Bereikbaar met oldtimerbus (zie elders)

Leefgoed de Olifant
met steenoven De Olifant

Vanaf de Middeleeuwen zijn er langs de dijken van de Hollandsche IJssel steenplaatsen. Ee�n daarvan werd in 1621 opgericht aan Groenendijk. De steenfabriek lag ver van de stad
en dorpskernen om rookoverlast te voorkomen en aan de rivier omdat dit de transportweg was voor de turf, klei en stenen.
Er worden rondleidingen gegeven over de historie en het bakproces. Er is een expositie van beeldhouwwerken en het bomenproject Hitlandselaan. Doorlopend wordt in de
turfschuur de film ‘Stenen uit slib’ van de Historische vereniging vertoond. Er is klei voor wie wil kleien.
Er is een kinderprogramma Frederik Steenmuis met workshop
tekenen en boetseren, ‘Vriendjes van Frederik de Steenmuis’.

16.00 uur Presentatie van het kinderboek “Mijn naam is Frederik, Fredrik Steenmuis, ook voor grote mensen, van Anne
Westenberg. Anne (foto) vertelt daarbij zelf het verhaal dat ze
drie jaar geleden in de steenovens voordroeg tijdens Verhalenvertellers. Het boek, dat wordt uitgegeven door stichting
Hollandsche IJssel Altijd Anders, is geïllustreerd door Lizzy
Nieuwenhuis en bewerkt door Rob Stolk. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de stichting Steenovens Klein Hitland,
die Frederik inzet als trekker voor kinderen. Het is de bedoeling dat er meer (school)projecten worden gedaan met Frederik Steenmuis.

De voormalige veldsteenoven is in 1973 onder architectuur
van Gunnar Daen omgebouwd tot landhuis “De Olifant”. 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 Bloot, die deze oven stookte tot 1920. Het
terrein van de voormalige steenplaats is thans in gebruik als
restaurant en theehuis, conferentieoord en trouwlocatie.
Op het complex met de Beeldentuin, die dit weekend voor
het laatst open is voor publiek, kan vrij worden rondgewandeld.

Za. 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur | Zo. 12.30, 14.00 en
15.30 uur. Rondleidingen, onder leiding van Bart Belonje
(foto), starten op het terras van Restaurant & theehuis De
Dames. Hij gidst u over het terrein en neemt u mee voor een
kijkje in de monumentale villa, waarin de steenoven is geïntegreerd.
In verband met de grootte van groepen (max. 25) doet u er
verstandig aan vooraf te reserveren via www.leefgoed.nl.

Zo. 15.00-17.00 uur | Het openingsseizoen van de succesvolle Beeldentuin op Leefgoed de Olifant eindigt deze dag.
Alle deelnemende kunstenaars komen nog een keer bij elkaar.
U bent van harte welkom om een praatje met ze te maken
op het terras.

Dorpskerk
Za. 10.30-16.30 uur | Kerklaan Middelwatering
Bereikbaar met de paardentram en boot vanaf Vuykpark
De historie van deze kerk begint in de 15e eeuw, deze werd
verwoest in 1574 en hersteld in 1592 en 1664 uit welk jaar het
koor dateert. De Kerk is een Rijksmonument, net als de toren
uit 1805. De Dorpskerk is open voor publiek en er worden
rondleidingen gegeven.
Kunstmarkt
45 Kunstenaars uit Nederland en één uit België (Vlaanderen)
tonen op kunstmarkt rond de Dorpskerk bij de IJsseldijk hun
schilderijen, sieraden, objecten etc.
Enkele kunstenaars zijn actief bezig met bijzondere kunstuitingen. Sharon Ravenna doet face & body painting en een
kunstenaar met een beperking beschildert ter plekke keramiek.
In de tuin van de kerk vindt u de dierentuin van Reinier Veldhuijzen. Als geen ander maakt hij mooie vogels en vlinders uit
metaalresten.
Twee combo’s zorgen de hele dag voor muziek. ‘s-Middags
vergezeld met een glaasje wijn en wat amuses.

Dief- en Duifhuisje
za. 10.00-16.00 uur | Nieuwe Laan 11 | Gratis toegang
In dit 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.
14.00 en 15.00 uur kunt u deelnemen aan een rondleiding
door de directe omgeving van het Dief- en Duifhuisje, waaronder het Slotpark.

De Hollandsche IJsselkering
Za. 10.00-17.00 uur | Ketensedijk 2a | Gratis toegang

Van Capellenhuis
Za. 10.00-16.00 uur | Dorpsstraat 164 | Gratis toegang
Bereikbaar met de paardentram en boot vanaf Vuykpark

Er is van alles te doen: workshops, muziek en film.
Verder krijgt u informatie over kunst, cultuur, trouwen en verhuur en over wat komend seizoen staat te gebeuren: concerten, voorstellingen, lezingen, cursussen, exposities etc.! Er zijn
drankjes en hapjes te krijgen, binnen, of bij mooi op het terras
aan de IJssel! www.vancappelelnhuis.nl
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel verzorgt doorlopend rondleidingen in de Regentenkamer.
Programma
10.00-16.00 uur KUNST SALE en expositie in de galerie (ook op 13
en 15 september!) waar tegen dumpprijzen kunstwerken verkocht
worden.
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)

Dit is het jongste monument van Krimpen. Sinds vorig jaar,,
in het jaar dat hij 60 jaar werd, draagt dit eerste ‘Deltawerk’
de naam Rijksmonument. Op 22 oktober 1958 was dit unieke
monument klaar. Na de Watersnoodramp werd de Hollandsche IJsselkering als eerste project van het Deltaplan gerealiseerd. Het wordt gezien als een schoolvoorbeeld van
‘extreme engineering’. Onder begeleiding van gidsen kunt u
een kijkje nemen op de heftorens en in de machinekamer, in
het bedieninsgebouw en in de brugkelder van de hefbrug. De
rondgang duurt 45 minuten.

Klaverweide
Za. 08.00-16.30 | ’s-Gravenweg 327
In 1975 opende Klaverweide zijn 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. Verder is
er een speeltuin.
Van 10.00-15.30 uur kunnen de kinderen er knutselen.
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Streekmuseum Krimpenerwaard
Za. 10.00-16.00 uur | IJsseldijk 312 | Gratis toegang

IJsseldijkkerk
Za. 10.00-16.00 uur | IJsseldijk 232
De kerktoren van de IJsseldijkkerk, de eerste kerk in Krimpen
aan den IJssel, is een Rijksmonument. Deze Waterstaatskerk
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 naar de Dorpskerk
in Ouderkerk aan den IJssel. Er wordt regelmatig op het orgel
gespeeld worden. Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.ijsseldijkkerk.nl

Gemaal Reinier Blok
Za. 10.00-16.00 uur | Boveneind, Breekade 2
Bereikbaar per huifkar

Het gemaal dankt zijn naam aan de toenmalige schout van
de polders Hoek en Schuwagt. Toen dit gemaal in 1868 in gebruik werd genomen, kreeg het nog 10 jaar lang steun van
windmolens. In 1911 werd de stoom als energiebron vervangen door dieselolie, in de jaren 1941/1942 door stroom.
Het gemaal maalde de polders Hoek, Schuwagt en Zuidbroek
uit op de Hollandsche IJssel. Sinds 2003 is het nieuwe gemaal
Johan Veurink in werking en is het Reinier Blok niet meer in
gebruik.
Dit oudste stoomgemaal van de Krimpenerwaard staat op de
Rijksmonumentenlijst.
Door Open Monumentendag is het streekmuseum, dat is gevestigd in een rijksmonumentale Hallehuisboerderij van voor
1690, gratis te bezichtigen. Een mooie gelegenheid om de
nieuwe tentoonstelling ‘Moeder de Man’ te bezoeken.
In de Tuinzaal is een mini-expositie en een doorlopende diavoorstelling te zien over vroegere “Plekken van Plezier” in
Krimpen.
Het sfeervolle museumterrein is decor voor activiteiten, zoals
een brocantemarkt met meubeltjes, kleding, speelgoed en
andere decoratieve items voor huis en tuin.
In De Tuinzaal is er een grote verkoping van spullen uit het
museumdepot.
Verder is er ijs en taart; er zijn poffertjes, broodjes paling en
natuurlijk koffie of thee. Er zijn demonstraties te zien van o.a.
de touwbaan van de familie Roest.
Een ensemble van Concordia treedt op rond 13.00 en 14.00
uur.
U kunt de hele dag aansluiten bij een “Zintuigentocht” door
de tuin van het museum. U hoort, ziet, ruikt en voelt u van
alles over de bloemen, bomen, planten en gewassen die er
groeien en bloeien.

De Hollandsche IJsselkering
Za. 10.00-17.00 uur | zie onder Capelle aan den IJssel
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Lizzy

Mijn naam is Frederik,
Frederik Steenmuis
Verhaal: Anne Westenberg
Illustraties: Lizzy Nieuwenhuis
Uitgever: Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders
Hardcover | 21 x 21 cm | 22 pagina’s | € 15,Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, die verbetering van de
toegankelijkheid van het erfgoed langs de rivier hoog in het vaandel
heeft staan, maakte de uitgave van dit kinderboek mede mogelijk
omdat het kinderen en hun ouders naar de erfgoedlocatie trekt
waar het verhaal zich afspeelt.

Het verschijnt 14 september in een beperkt oplage.
Met de aankoop steunt u de stichting Steenovens Klein Hitland.
Via onze webwinkel kunt u het nu al bestellen in de voorverkoop
voor 15 euro.
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