Recreatieve Fietsroute Feest van de Geest 2016
Zuidelijke route langs 7 kerken, ruim 43 km
(Check voor vertrek de openingstijden van de kerken op www.feestvandegeest.nl)
Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk rustige wegen en fietspaden aan te houden.
Dit lukte niet altijd, omdat de kerken vaak in een drukke omgeving liggen. Let daarom goed op bij
het oversteken en fiets op drukke wegen achter elkaar.
Afkortingen: RA. = rechtsaf
RE = rechts
LA. = linksaf
LI = links
RD = rechtdoor
TSP = t. splitsing
KNP = knooppunt
Start: St. Caeciliakerk, Zocherstraat 90, Rotterdam
Vertrek met de rug naar de kerk aan de Jan Bijloostraat, RA
straat uitrijden, Koningslaan oversteken, en LA het fietspad
langs deze weg volgen. Bij de Prinsenlaan aangekomen de
borden naar KNP 81 volgen. Dan de borden naar KNP 78
volgen. Daarna knooppunt 65. Er kunnen hier borden ontbreken.
In dat geval in Capelle 's Graveland aan het einde van de
Schönberglaan bij de rotonde LA de Sibeliusweg nemen. Hierna
ziet u de borden richting KNP 65 weer. Na KNP 65 richting
KNP 70, de Algerabrug over.
De ontginning van de Krimpenerwaard, waar u straks fietst, is zo’n 1000 jaar geleden begonnen.
Hij loopt scheef, al merkt u daar als fietser niets van: Schoonhoven ligt 1.20m hoger dan
Ouderkerk a/d IJssel. De Krimpenerwaard is een veenweidegebied. Bij de ontginning van het veen
zijn lange, smalle evenwijdige kavels ontstaan met ongeveer eenzelfde maat (gewoonlijk 1600 m
lang en 96 m breed). Zo'n kavel heet een slag. In de Krimpenerwaard is dit slagenlandschap nog
heel authentiek. Vanaf de dijk kun je het goed zien. De inwoners van de Krimpenerwaard werken en
werkten vooral in de landbouw, de visserij en de scheepvaart. In de 17de en de 18de eeuw beleefde
de hennepteelt een grote bloei. Deze was gericht op de productie van zeildoek en touw voor de
scheepvaart. *)
Net voorbij knooppunt 65 staat de Stormvloedkering Hollandse IJssel. Dit oudste Deltawerk werd
in 1958 in gebruik genomen. De IJssel is een getijdenrivier: u kunt het verschil tussen en eb en
vloed op sommige plaatsen goed zien.
De inwoners van Krimpen werden vroeger ook wel Turken genoemd. Er was hier een
koolteerfebriek en de arbeiders kwamen ’s avonds zo zwart als een ‘Turk’ thuis. *)
Typerend voor veel dorpen in de Krimpenerwaard is de lintbebouwing: langgerekte dorpen langs
riviertjes. De eerste pioniers die zich daar vestigden ontgonnen ieder een strook land haaks op het
water. Later ontstonden ook dorpen rond de kerken die gebouwd werden.
In dit oude landschap is nog een aantal polderwegen met houten bokpalen voor elektriciteitsdraden
en straatlantaarns aanwezig.
In de Krimpenerwaard volgen we een aantal Tiendwegen.
Een tiendweg is een op een veenkade aangelegde weg.
De tiendwegen bevinden zich voornamelijk in de veenontginningen in het westen van Nederland,
onder andere in de Lopikerwaard, Vijfherenlanden, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard.
Er zijn nu ongeveer 55 historische tiendwegen bekend in Nederland. Die bevinden zich zonder

uitzondering in het rivierengebied van Midden-Nederland. Ze liggen bijna allemaal binnen een
kilometer afstand van een veenstroompje of rivier en lopen daar parallel aan. Langs de Hollandse
IJssel liggen er bijvoorbeeld 13, langs de Lek 10. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat tiendwegen
een functie in de waterbeheersing hebben gehad, vooral in gebieden waar de afwatering
problematisch werd door inklinking van de veengrond. Men gaat ervan uit dat veel van deze wegen
zijn aangelegd gedurende de tijd van de ontginningen of betrekkelijk kort daarna. Daarmee kan de
aanleg van de meeste tiendwegen worden gedateerd tussen 1100 en 1500.
De naam tiendweg zou volgens sommigen afgeleid zijn van de belasting tienden, die werd geheven
op de oogst. Anderen zoeken de verklaring in het tiën of trekken van schepen of karren op de weg of
de weteringen of in het tiën (wegstromen) van water. Weer anderen verklaren de naam uit het
tiendhout ofwel griendhout dat op de weg of kade stond of uit de takken (tienden) die zijn gebruikt
bij de aanleg van de weg.
U komt in Krimpen a/d IJssel. Aan het einde van het fietspad niet de knooppunten volgen, maar LA
Kon.Wilhelminaplein met de bocht naar LI en RE (de Rotterdamseweg) en dan fietspad LA .
onder de Wethouder Hoogendijktunnel door. Einde tunnel RA. Bij stoplichten fietspad LA volgen =
Nieuwe Tiendweg. Twee straten oversteken, dan RA Nieuwe Tiendweg oversteken deze op en het
fietspad aan de rechterkant van de weg vervolgen.
Al vrij snel ziet u aan uw rechterhand i de tweede straat RE: Memlinghof 2
de Bron (Heilige Maria Koningin)
Na een bezoek aan de Bron gaat u terug naar de Tiendweg gaat
u RA.
Op rotonde RD, bij stoplichten (Stad en Landschap) RA, op
kruising met witte cirkels in het plaveisel LA = Lansing, 1e RA
Rode Klaver, deze maakt een bocht naar LI en en wordt
Akkerwinde, daarna Heemlaan. Einde RA, Zwanenkade. Op
TSP LA Vijverlaan, net voor de bocht in de weg naar links,
RA Populierenlaan. Deze volgen met haakse bocht naar RE. U komt bij: De Wingerd,
Populierenlaan 90a, Krimpen a/d IJssel
Met de rug naar de Wingerd de Populierenlaan oversteken, bruggetje over,
RD, einde weg RA door hek van Volkstuinvereniging: Volkstuintjespad, LA
Mimosa. Weg uitrijden door hek. Dan RA, einde LA, fietsborden Krimpen
a/d Lek volgen door tunnel onder de C.G. Roosweg (N 210) Einde fietspad
LA en fietsborden richting Krimpenerhout volgen.
U rijdt nu door het recreatiegebied Krimpenerhout. RE de golfbaan met
Brasserie Crimpenerhout (1). Bij de TSPL LA, bij de volgende TSPL RA
over bruggetje. U komt nu weer knooppunten tegen. Na KNP 81 rijdt u door
richting KNP 61. U steekt Groenland over en blijft het fietspad volgen met de bochten mee. Na
brug met het bordje Krilpad LA (hier laat u de knooppunten dus weer liggen). Dit is de Tiendweg.
Einde weg RA = Hoofdstraat.
Tegenover het Fysio-Medischcentrum LI ziet u RE:
de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, Krimpen a/d Lek.
Na bezoek aan de Ontmoetingskerk op de Hoofdstraat deze
terugrijden in de richting waar u vandaan kwam.
Bij de kruising RA, fietsbordjes volgen richting Ouderkerk a/d
IJssel en bij Tegelhandel de Jong LA weg oversteken, u komt nu
op de Breekade. Daarna de eerste weg RA Tiendweg West .
Deze weg is gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer, u kunt er
met de fiets langs, maar stap wel af. Eventueel kunt u een
bezoek brengen aan Kaasboerderij Speksnijder op nr 28b (2) U
blijft deze weg volgen tot u in Lekkerkerk komt op de Kerkweg. Daar gaat u RA. Op de hoek ziet u
een kleine Joodse begraafplaats uit 1886.
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Het verlengde van de Kerkweg is de Lange Stoep, op nr 33 vindt u een
Gepleisterd PAND uit de 17e eeuw met wolfdak en gepolychromeerde gevelsteen, waarop een
voorstelling van Adam en Eva, 1646. . Dit is de voormalige herberg het Bonte Paard. Op het erf
staat een bakhuisje.
U rijdt de Lange Stoep verder uit tot u op het Kerkplein komt waar u de
Grote of Johanneskerk vindt.
Na een bezoek aan de kerk vervolgt u de Lange Stoep tot u op de
Voorstraat komt. Wanneer u RE gaat vindt u op nr 17 aan uw
linkerhand:
In opdracht van de heer Kersbergen, directeur van een zalmvisserij,
is circa 1870 een dijkwoning in Eclectische trant gebouwd , met een
bijzondere schuur. Let op de dakpannen van de schuur.
Iets verder op de Voorstraat RE op nummer 212 ziet u een Hoeve,
onder rieten wolfdak. Rechts een uitgebouwde opkamer met
zadeldak en puntgevel uit de eerste helft 19e eeuw.
Vensters met luiken.
U rijdt daarna terug naar de Lange Stoep en neemt deze weg weer
terug. Meteen na de kerk aan uw rechterhand op de Korte
Achterweg 2 vindt u Huisje van de Zeeuw, de voormalige woning
van meester de Zeeuw. Hier is thans een Lunchroom en Restaurant
gevestigd. (3). U vervolgt de Lange Stoep, die daarna Kerkweg wordt en gaat even voorbij Hotel
Restaurant de Witte Brug RI KNP 67., daarna RI KNP 68 . Bij KNP 68 vindt u Restaurant de Loet
(4) U vervolgt uw weg RI KNP 25 en rijdt door het Loetbos. Dit is een kleine veertig jaar geleden
ontstaan. Het is een door de mens gemaakt natuur- en recreatiegebied.. De Krimpenerwaard, het
gebied waar o.a. het Loetbos in ligt, werd vroeger voornamelijk gebruikt voor veenwinning. Sporen
hiervan zijn nog steeds te zien in de vele sloten in het gebied. Die werden vroeger gebruikt om het
water van de veenwinning af te voeren. Toen de veencultuur verdween zijn vele
veenmoerasgebieden omgezet in grote percelen, polders, voor de landbouw. Langs het gebied
stroomt het veenriviertje 'de Loet', een rivier met groene oevers. Ongeveer veertig jaar geleden
heeft de gemeente Krimpenerwaard rondom het riviertje grote percelen grond opgekocht voor
recreatiedoeleinden. Het bos langs het riviertje heeft er haar naam aan ontleend. De voormalige
polders zijn weer teruggegeven aan de natuur.Naast Roeiboten te huur ziet u een oud (gerestaureerd
boenhok, waarin vroeger de melkbussen schoongeboend werden.
Vanaf KNP 25 rijdt u naar KNP 20 en daarna naar 18. Bij dit KNP gaat u :LA ,RI KNP 59 de
Tiendweg Oost op en volgt deze weg tot de voorrangsweg.
Dit is de Kerkweg. Hier gaat u RA Deze volgt u tot u uitkomt in de Dorpsstraat van Ouderkerk a/d
IJssel. In Ouderkerk is nog een hoogwatervluchtzolder bewaard gebleven. Hier werden de koeien
gestald wanneer het water hoog stond.
Aan uw linkerhand vindt u op Dorpsstraat 17 het voormalige rechthuis.
Aan uw rechterhand ziet u de monumentale Dorpskerk. Deze is op afspraak te bezichtigen
Informatie (5) U gaat LA de Dorpsstraat in en slaat voor Fietswereld (huisnummer 58) RA= Veer.
Hier neemt u het fiets-en voetveer over de Hollandse IJssel (6)
U kunt hier een extra ommetje maken door niet naar het Veer te gaan maar de IJsseldijk
verder af te rijden. De stadsboerderij Boerderij IJsseldijk 134 is uit het midden van de 18e eeuw.
De naam verwijst naar de eerste boer die genoemd wordt in de akten Arij Teeuwen en de laatste
boer, Arie Verdoold.
Op IJsseldijk 218/220 ziet u de Johanna Maria hoeve, een monumentale boerderij uit de 2de kwart
van de 19e eeuw. Op IJsseldijk 312 vindt u Streekmuseum Krimpenerwaard (7) Na museumbezoek
RA de IJsseldijk weer terug richting Ouderkerk a/d IJssel. In Ouderkerk gaat u meteen LA voorbij
Fietsenwereld (Dorpsstraat 58) en neemt het voetveer.(6)
Na het oversteken van de IJssel kunt u ook een extra ommetje maken van 6 km totaal
U volgt dan RA de Groenedijk. In de IJssel ziet u veel water- en weidevogels.
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Bij het huis Esse.Gans- en Blaardorp LI ziet u een bewoond ooievaarsnest. RE ziet u een monument
ter herinnering aan de watersnood van 1953. Het heet Een dubbeltje op zijn kant en herinnert aan
het binnenvaartschip De 2 gebroeders, dat het gat dichtte in de dijk, zodat de overstroming van de
polder werd voorkomen.
Na 3 km ziet u links onderaan de dijk de gerestaureerde steenfabriek.
De Steenfabriek! In de 19e eeuw vestigden steen- en pannenbakkerijen zich langs de Hollandsche
IJssel. Een van die steenbakkerijen was gevestigd aan de rand van NoordHitland, onder aan de IJsseldijk. Deze steenfabriek lag aan de dijk, zodat de stenen snel en
gemakkelijk over het water vervoerd konden worden. Hier werden de bekende ijsselsteentje
gebakken. De vier ovens van de steenfabriek zijn in de afgelopen jaren gerestaureerd. Bij de 4 ovens
zijn infopanelen geplaatst, waarop over de geschiedenis van de ovens te vinden is. Wanneer u de
weg naar beneden, naar het bungalowpark volgt ziet u RE Restaurant Bij de Steenoven. (8) Vanaf
de Steenfabriek rijdt u de Groenedijk terug richting veer en u volgt de borden naar knooppunt 8.
Wanneer u dit ommetje niet maakt: na het veer: LA Groenedijk volgen tot knooppunt 8.
In Hitland-Noord bevinden zich twee Wielen. Deze Wielen liggen tegen de IJsseldijk aan. Wielen
zijn kleine waterplassen, ontstaan tijdens een van de vroegere overstromingen van de IJssel. Bij die
bewuste overstroming is toen water blijven staan, dat vandaag de dag nog steeds aanwezig is. De
twee plasjes zijn inmiddels een leefgebied voor talloze veelvoorkomende en zeldzame planten- en
diersoorten. Door de jarenlange ophoping van dood waterplantenmateriaal, zijn de plasjes wel wat
ondieper geworden. Daarom noemt men ze tegenwoordig ook wel 'verlandingsplassen'.
Verspreid in Hitland liggen drie veenputten, de overblijfselen van veenafgravingen van enkele
eeuwen terug. Er ligt er een in Hitland-Noord, vlak bij het manifestatieterrein. Een ligt er in het
Middengebied, tussen de weilanden. De derde is te vinden op de golfbaan in Hitland-Zuid. De
veenputten zijn een aangename verandering in het omliggende landschap.
Net voor de de werkhaven Hitland LI ziet u RE een bewoond ooievaarsnest. Daarna ziet u het
restant van Steenoven de Olifant. Daar vindt u op Leefgoed de Olifant: Restaurant en Theehuis De
Dames (9) Bij knooppunt 8 RA richting KNP 7.Bij de 5de brug LA, brug over, het
Molenweteringpad op. Dan de 4de weg LA, brug over, RD eerst Borndiep, later Hollandsch Diep
volgen met alle bochten mee. RD bij rotonde, wordt De Linie, RD volgende rotonde, wordt
Duikerlaan, 1e RA: Fluiterlaan, bocht naar LI volgen, 1e RE Wiekslag, op TSP voorbij IIsselcollege,
LA Merellaan: St Paulusbekering, Merellaan 352, Capelle a/ IJssel
De Merellaan vervolgen tot aan de Rivierweg . Hier LA.
Langs het Gemeentehuis (RE) en Winkelcentrum de Koperwiek
(LI) met horeca.
De Rivierweg vervolgen tot de Meeuwensingel, hier RA. Deze
wordt Rembrandtsingel en komt uit op de Slotlaan. Hier op de
rotonde LA, de 1e RA = Naeldwijcklaan en meteen LA=
Nieuwe Laan. Deze uitrijden en net voorbij de bocht ziet u aan
uw linkerhand het kleinste museum van Nederland: het Dief en
Duifhuisje uit de 16de eeuw. U gaat terug naar de Slotlaan, deze
oversteken richting Slotplein, dan direct RA de Slotpoort in.en meteen LI voor het eerste
huizenblok afstappen en tussen de huizen door het binnenterrein oplopen. Hier ziet u in de
bestrating van het binnenpleintje de contouren van een Edelmanswoning en waterput uit de
Middeleeuwen. Dit was een stenen huis in de tijd dat de meeste huizen nog van hout waren. De
contouren zijn duidelijk geworden door opgravingen. Het huis werd in 1396 gebouwd door Philips
II , heer van Polanen en Capelle. Het was de tijd van de Hoeken(meestal edelen) en
Kabeljauwen(meestal burgers) Deze woning is in 1420 tijdens deze twisten vernield en later
opnieuw gebouwd in het Slotpark.Ook daar werden de gebouwen een aantal keren vernield. Begin
17e eeuw werd een groot lustslot met twee slotgrachten, een koetshuis en het Dief- en Duifhuisje
gebouwd in opdracht van de Antwerpse koopman Van der Veecken. Dit slot werd in 1797
afgebroken en in onderdelen verkocht. De eigenaren van het slot waren bestuurders van de
Heerlijkheid Capelle en zij spraken recht.
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U loopt het voetpad verder op RI dijk en gaat dan LA richting witte ophaalbrug, die over de oude
slotgracht is gelegd. Voor de brug kunt rechts om de slotvijver lopen. Bij de tweede brug RA het
water over en u komt in de Raadhuisstraat. Hier RA. De woningen op nr 7 en 9 zijn Rijks
monumenten. Ze waren vroeger één woning en werden rond 1748 gebouwd als dienstwoning bij het
slot. Later woonde hier de eigenaar van de steenplaats die ook wethouder en burgemeester was. Op
de dijk = Dorpsstraat, aangekomen ziet rechts het Oude Raadhuis. Hier LA en de Dorpsstraat
vervolgen.
Ter hoogte van huis nr 69/71 het Vuykpark ingaan. Bij de aanlegsteiger de langste bank van
Nederland: 145 m! Het pad langs de IJssel volgen. Hier ziet u een kunstwerk dat herinnert aan de
scheepswerf van A Vuyk & Zonen, die op deze plek gevestigd was. U komt hier langs restaurant
Fuiks (10). Zo komt u weer terug op de Dorpsstraat en gaat RA. U komt nu in het beschermde
Dorpsgezicht de Oude Kern. De huizen rechts waren lang de kern van 'Het dorp' een van de
woonkernen van Capelle. De huizen rechts (136 – 156) waren het winkelcentrum. Hier vindt u aan
uw linkerhand De Dorpskerk , Kerklaan 2 Capelle aan den IJssel
Deze is gebouwd op de plaats waar tijdens de ontginningen in
opdracht van de bisschop van Utrecht na 1100 een kapel
stond, die Capelle zijn naam heeft gegeven.
Terug op de Dorpsstraat ziet u REop nr 164, de Van
Capellestichting, eind 19e eeuw gebouwd. Nu in gebruik als
culturele ruimte.
De Dorpsstraat blijven volgen. Bij de panden 209, 176 en 178
zien we een levensboom. De levensboom is in de bouwkunde
een gietijzeren ornament dat in het bovenlicht van een deur is
aangebracht. In Nederland ziet men ze vaak bij oudere huizen en boerderijen.
De Dorpsstraat gaat over in de Groenedijk. In de bocht bij een richtingaanwijzer met veel
fietsborden, en na de Gemeentewerf, LA = Couwenhoekseweg. Deze uitrijden, de Abraham van
Rijckevorsselweg oversteken, evenals de 's Gravenweg en de Bermweg U vindt hier Pannenkoeken Petitrestaurant Schollebos (11).
Nu is er een keuze mogelijk: òf u gaat rechtdoor = Hazenpad en houdt de fietsborden Prins
Alexander aan. Daarna richting KNP 79 en vervolgens KNP 80 bij Metrostation Prinsenlaan. U
steekt de Alexanderlaan over en neemt het fietspad RA. Voor het Comeniuscollege LA
Kromhoutstraat, einde straat de Berlagestraat oversteken, H. Speksnijderstraat volgen tot Jaap vd
Hoekplaats. Hier RA, 1e LA Jan Bijlostraat en u komt weer bij de St Caeciliakerk.
Òf u gaat aan de overkant van de Bermweg LA het fietspad = Ooievaarspad op. Dit rijdt u uit tot
het einde. Daar LA en meteen RA de Bermweg vervolgen. U steekt een aantal keren over. Voorbij
de Lupinestraat volgt u de weg die wat naar RE buigt, dit is de Kralingseweg. Bij de volgende
stoplichten de Schenkelsedreef oversteken en meteen LA de Haagwinde in, einde RA = Bermweg..
U vervolgt deze, waar u helemaal aan het eind RE op nr 13 het gemaal J.A. Beijerinck vindt. Hier
is het historisch museum van Capelle a/d IJssel gevestigd. (12) Voorbij het gemaal gaat u RA de
Alexanderlaan in tot KNP 80 (metrostation Prinsenlaan), LA oversteken, RA de route aan de andere
kant van de Alexanderlaan vervolgen. Voor het Comeniuscollege LA Kromhoutstraat, einde straat
Berlagestraat oversteken, H.Speksnijderstraat volgen tot Jaap v.d. Hoekplaats.
Hier RA, 1e LA= Jan Bijlostraat en u komt weer uit bij de St Caeciliakerk.
Afstanden tussen de verschillende kerken:
St Caecilia – De Bron:
de Bron – de Wingerd:
de Wingerd – Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk – Grote of Johanneskerk
Grote of Johanneskerk – St Paulusbekering
St Paulusbekering – Dorpskerk
Dorpskerk – St Caecilia

6,5 km
3.4 km
3,3 km
5,2 km
15.2 km
3,8 km
5.9 km
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*) Bronnen:
− ‘De Krimpenerwaard vertelt zijn eigen verhaal’. Fietsgids van de Krimpenerwaard van het
Platform Recreatie en Toerisme Krimpenerwaard.
− Koekaasroute: Fietsen tussen Rotterdam en Gouda in de Krimpenerwaard
– Fietsroute Capelle a/d IJssel van de Historische Vereniging Capelle
Horeca en bezienswaardigheden
1.Brasserie Crimpenerhout, C.G. Roosweg 9, Krimpen a/d Lek
Open: maandag t/m zondag van 9.00 – 22.00 uur
2.Kaasboerderij Speksnijder Tiendweg West 28b, Krimpen a/d Lek
Kaasmakerij, boerderijwinkel en boerenkaas
open: ma-, woe-, do-, vrijdag van 9.30 – 18.00, dinsdag 9.30 – 12.30, zaterdag 9.00 – 16.00
3. Het huisje van de Zeeuw, lunchroom en restaurant, Korte Achterweg 2 Lekkerkerk
Open: maandag t/m vrijdag 10.00 16.00 uur
4.Restaurant de Loet, Kerkweg 279, 2941 LA, Lekkerkerk
Open: woensdag t/m zondag v.a. 9.00 uur.
5.Dorpskerk Ouderkerk a/d IJssel. In deze kerk een Kam-orgel en een praalgraf van nazaten van
Prins Maurits. Open iedere laatste zaterdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur. Info bij Nico
Holdermans, tel. 0180 - 682953 e-mail: holdermansnico@gmail.c
6.Fiets- en Voetveer Ouderkerk a/d IJssel – Hitland kwartiersdienst
ma t/m vr: 6.30 – 21.00
za: 7.30 – 18.00; lunchpauze tussen 12.00 en 13.00
zo: 9.00 - 18.00
Kosten 1.05 euro pp (gepast geld meenemen)
7.Streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 Krimpen a/d IJssel
In dit museum een originele touwbaan.
Open: di t/m za: 14.00 – 17.00
8.Restaurant Bij de Steenoven, Klein Hitland 2 Nieuwerkerk a/d IJssel
Open: woe t/m vrijdag: 13.00 – 21.00; za- en zondag 12.00 – 22.00
9.Bij Leefgoed de Olifant: Restaurant en Theehuis De Dames, Groenendijk 325 Nieuwerkerk a/d
IJssel
Open: woe- t/m zondag: 11.00 – 22.00 uur.
10.Restaurant Fuiks, Vuykpark 1, Capelle a/ IJssel
11. Pannenkoek- en Petit Restaurant Schollebos, Bermweg 133 Capelle a/ IJssel
Open: di t/m zo: 10.00 – 21.00
12. J.A. Beijerinckgemaal, Historisch Museum Bermweg 13 Capelle a/d IJssel.
Open: iedere zaterdag van 13.00 – 16.00 uur.
‘Feest van de Geest’ in de St. Caeciliakerk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de
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