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THEMATER: een uit de 
hand gelopen hobby
Rond de eeuwwisseling startte ik mijn 
marketingcommunicatiebureau in Capelle 
aan den IJssel. De Rabobank ontving mij,  
als enige, met open armen en vroeg mij 

zelfs voor de ledenraad. Het idee voor THEMATER ontstond daar al vrij snel. 
De toenmalige directeur van het Isala Theater wilde het theater niet alleen 
openstellen voor culturele activiteiten, maar ook voor ondernemers en 
inwoners. Ik zat tegenover hem en vond het een fantastisch idee. 

De eerste avond ging over economie en telde maar zestig bezoekers. 
We hebben met het bestuur altijd gestreefd naar verbetering, naar kwaliteit 
in plaats van kwantiteit. Het organiseren kost ons zodoende veel energie, 
maar levert ook energie, plezier en contacten op. Mijn netwerk is er enorm 
door uitgebreid en ik kon mij ontwikkelen op het podium. 
Het is een hobby geworden. Een hobby doe je belangeloos en met veel 
plezier. In lezingen en discussies laten we uiteenlopende onderwerpen aan 
de orde komen. Het doel is kennis delen en maatschappelijke betrokkenheid 
bevorderen en netwerken.
We werken al vanaf het begin volgens een vaste formule. Eerst laat een 
deskundige zijn licht over het betreffende thema schijnen. Vervolgens 
vertaalt een tweede spreker het onderwerp naar het Rijnmondgebied.  
Tot slot komt een ‘local hero’ die in Capelle woont of werkt, aan het woord. 
Daarna is er een discussie tussen publiek en sprekers. 
In 2004 hebben we de tweede prijs gewonnen voor het beste landelijke 
ledenraadsinitiatief van de Rabobank. Ik ben trots op deze uit de hand 
gelopen hobby. 
De ambitie van het bestuur is om de jeugd er meer bij te betrekken,  
en ook vooraf nog meer betrokkenheid van pers en bevolking te krijgen.  
En nog ambitieuzer: achteraf wat we besproken hebben, op de een of andere 
manier, te verankeren bij de politiek of in de gemeenschap.

Rob B. Tol
Voorzitter Stichting THEMATER

3Programmaboekje 

TM_Programmaboekje_v9.indd   3 07-10-13   18:25



TM_Programmaboekje_v9.indd   4 07-10-13   18:25



Het begin van THEMATER
In 2001 ben ik toegetreden tot het bestuur 
van de Rabobank en kreeg ik het verzoek om 
samen met Wim van der Kooij en de  
kantoordirecteur Capelle in het Capelse 22 
mensen te benaderen voor het lidmaatschap 
van de nieuwe ledenraad. Capelle aan den 

IJssel was reeds lang onderdeel van de Rabobank Rotterdam. Het was een 
bont gezelschap. Zij waren allen op de een of andere manier actief in de Capel-
se gemeenschap. Het waren vertegenwoordigers uit het Capelse bedrijfsleven 
maar ook van diverse organisaties. 

Het coöperatieve karakter van de Rabobank vormde de uitdaging om 
zichtbaar iets te doen voor de Capelse samenleving.
De meest fantastische, creatieve gedachten kwamen in de vergaderingen 
aan de orde. Een unanieme gedachte bleek te zijn dat Capelle aan den IJssel 
een forum nodig had waar inwoners met elkaar van gedachten zouden 
kunnen wisselen over maatschappelijke thema’s. Niet op basis van politieke  
of geloofsovertuigingen maar met betrekking tot allerlei maatschappelijke 
onderwerpen die de inwoners bezig houden.
Een van de initiatiefnemers was Ad van Terheijden, destijds directeur van 
het Isala Theater. Zo werd het initiatief THEMATER geboren: thema’s in het 
theater! Het initiatief bleek een schot in de roos. Vele onderwerpen zijn in 
de afgelopen tien jaar besproken en de THEMATER-bijeenkomsten werden 
ongekend populair en altijd goed bezocht. Door het gekozen format van Rob 
Tol was er altijd ruimte voor lokale problematiek waardoor elk thema altijd 
een ‘Capels’ tintje meekrijgt. Ik ken geen ander initiatief in Capelle dat zich in 
een korte tijd zo sterk in de Capelse gemeenschap heeft geworteld.  
De steun van de Van Cappellen Stichting en, op cruciale momenten, ook 
van het gemeentebestuur en ondernemers geven aan dat ook vele anderen 
dit initiatief bijzonder waarderen. Laten we hopen dat THEMATER nog vele 
lustrumbijeenkomsten mag beleven.

Jan Prins

Voorzitter raad van commissarissen, Rabobank Rotterdam
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Vooruitstrevend 
discussieplatform

Met groot genoegen gaat het bestuur 
van de Van Cappellen Stichting in op 
het verzoek van het THEMATER-bestuur 
om een voorwoord te schrijven in het 

programmaboekje ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van THEMATER. 

Onze stichting is vanaf het begin intensief betrokken geweest bij het 
initiatief tot het opzetten van een discussieplatform in Capelle aan den 
IJssel. Gedurende de afgelopen tien jaar hebben wij jaarlijks een belangrijke 
financiële bijdrage geleverd in de organisatiekosten van deze thema-avonden 
in het Isala Theater. 

Met aansprekende onderwerpen is THEMATER er jaarlijks in geslaagd het 
initiatief verder uit te bouwen tot een vooruitstrevend en niet meer weg 
te denken discussieplatform. Niet alleen voor bezoekers uit het Capelse 
maar inmiddels ook uit diverse buurgemeenten. Het groeiend aantal 
bezoekers bevestigt de behoefte aan zo’n platform en het is overduidelijk 
dat het initiatief zijn plaats binnen de Capelse gemeenschap inmiddels heeft 
verworven. 
Ik probeer er altijd zelf bij aanwezig te zijn met mijn partner. We zijn altijd 
weer verrast hoe de organisatoren invulling weten te geven aan hun formule 
met thema’s die leven in de maatschappij. Dit alles ter lering en vermaak 
in het mooie Isala. Bij de viering van het 10-jarig bestaan van Themater is 
derhalve een felicitatie en een compliment aan het bestuur zeker gepast. Wij 
hopen dat u als bestuur, onder de bezielende leiding van Rob Tol, nog vele 
jaren prikkelende en boeiende discussieavonden met veel enthousiasme weet 
te organiseren. 

Graag bevelen wij de thema-avonden aan bij alle bewoners en ondernemers 
van Capelle aan den IJssel. 

Thony Kolff
Secretaris, Van Cappellen Stichting
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Dorpsplein in de stad 
 
Zo kun je THEMATER wel noemen.  
Natuurlijk niet omdat er een dorpse 
sfeer heerst, maar juist omdat het DE 
ontmoetingsplek van Capelle is. Ook voor  
een goed gesprek.

Tal van interessante sprekers zijn de afgelopen tien jaar op het podium van 
het Isalatheater gestapt om de vele, vaak trouwe, bezoekers te verrassen 
met uitstekende en ook vaak boeiende verhalen.
Drie keer per jaar wordt een afwisselend programma gebracht met een 
uitstekende mix van inhoudelijke inleidingen, goed entertainment en interactie 
met de zaal. Aan elkaar gepraat door presentatoren van RTV Rijnmond.
Voor, tijdens de pauze en zeker na afloop is de gezellige hal en foyer van het 
theater ‘the place to be’. Dan fungeert het theater in de volle breedte als DE 
ontmoetingsplek van de stad. En in toenemende mate sluiten zich daar ook 
bezoekers ‘van buiten’ bij aan.

THEMATER is inmiddels een begrip in Capelle. Met heel veel trouwe 
bezoekers, met een keur van vooraanstaande sprekers, op een geweldige 
locatie, gedragen door een mooie club van zogenoemde ‘local heroes’. Maar 
bovenal met een uitstekend en zeer gemotiveerd bestuur, waarbij ik, zonder 
de overige bestuursleden tekort te willen doen, Rob Tol als voorzitter hier 
wil noemen. Zijn niet aflatende enthousiasme en gedrevenheid heeft er in 
belangrijke mate toe bijgedragen dat THEMATER zich heeft ontwikkeld tot 
wat het nu is!

Tien jaar THEMATER is een hartelijke felicitatie waard aan allen die daartoe 
hebben bijgedragen. Daarbij wens ik dit Capelse initiatief nog vele succesvolle 
en betekenisvolle jaren toe!

Frank Koen
Burgemeester, Capelle aan den IJssel 
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Geschiedenis 
THEMATER
THEMATER is in 2003 in Capelle aan den 
IJssel opgericht. Het is een initiatief vanuit 
de ledenraad van de plaatselijke Rabobank, 
samen met de toenmalige directeur van  

het ISALA theater in Capelle. Van meet af aan werd het initiatief met zijn 
thema-avonden in het theater financieel ondersteund door de plaatselijke 
Rabobank – zij het met een geleidelijk aflopende financiering tot 2015 – 
en door de Van Cappellen Stichting, die inmiddels besloot tot meerjarige 
financiering. Inmiddels hebben diverse Capelse ondernemingen en de 
gemeente zich opgeworpen als vriend.

In 2004 was THEMATER het twee na beste van landelijke Rabo-initiatieven. 
In 2005 werd THEMATER een stichting. THEMATER is een van de 
manieren waarop het Isala Theater invulling geeft aan zijn brede maat-
schappelijke functie. Het initiatief heeft zich ontwikkeld tot een traditionele 
ontmoetingsplaats ter lering en vermaak.

Doel 
Doel van de stichting is het organiseren, in het Isala Theater, van thema- en 
discussieavonden over actuele maatschappelijke thema’s, ten behoeve van 
burgers en ondernemers van Capelle aan den IJssel en omgeving. 

Samengevat zijn de doelstellingen:
1. Maatschappelijke thema’s uitdiepen
2. Elkaar ontmoeten
3. Vergroten maatschappelijke betrokkenheid
4. Kennis en netwerken delen
5. Cohesie bevorderen

Inmiddels zijn er dertig thema-avonden georganiseerd over zeer uiteen-
lopende thema’s.

8 THEMATER
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Format 
Elke thema-avond heeft een vast format van 20.00 tot uiterlijk 22.45 uur 
op een woensdagavond. De eerste inleider is in de regel uit de wetenschap 
afkomstig en zet het thema van de avond ‘breed neer’. De tweede inleider 
komt uit de praktijk en zoomt in op praktische en toegepaste aspecten van het 
onderwerp. Het programma wordt opgeluisterd door een theateract. Na de 
pauze komt een Capellenaar aan het woord die in welke vorm dan ook met het 
thema verbonden is, de ‘local hero’. Deze inleider gaat samen met de vorige 
twee inleiders aan de hand van stellingen de discussie met de zaal aan. Op deze 
wijze wordt voldoende inbreng van de aanwezigen gewaarborgd. De avonden 
worden gemodereerd door een bekende regionale omroep-persoonlijkheid.

De avonden zijn nadrukkelijk ook bedoeld om burgers, ondernemers en 
ambtenaren van Capelle met elkaar in contact te brengen. In die zin heeft 
THEMATER de pretentie een moderne, inhoudelijke variant op het aloude 
dorpsplein te zijn.

Gemiddeld wordt een avond bezocht door 
ruim 200 bezoekers. Doorgaans in de kleine 
zaal (capaciteit van 150) en de laatste jaren 
steeds vaker in de grote zaal (capaciteit 
450). In totaal hebben ongeveer 6200 
mensen de THEMATER-avonden bezocht. De 
drukst bezochte THEMATER-avond was die 
over vrijwilligerswerk op 10 november 2004 
(400). Op de voet gevolgd door de avond van 
14 maart 2012 over social media (350). 
Inmiddels zijn - sinds deze online is – bijna 
10.000 bezoekers genoteerd op de website.
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thema’s, InleIDers en entertaInment
THEMATER streeft bewust naar het ‘brengen’ van heel uiteenlopende thema’s, 
om zo brede lagen van de Capelse bevolking aan te spreken.

Tot de thema’s die de afgelopen jaren aan de orde kwamen behoren: 
democratie, zorg, onderwijs, wonen, zingeving, de regio, files, pensioenen, 
jeugd, sport, social media en ondernemerschap. 

Uiteenlopende thema’s worden vanzelfsprekend gebracht door heel 
uiteenlopende inleiders. Naast wetenschappers van vele universiteiten mocht 
THEMATER onder meer bewindslieden Hans Hillen en Uri Rosenthal als 
inleiders ontvangen, de huidige voorzitter van de PvdA Hans Spekman, de 
voormalige hoofddirecteur van de ANWB wijlen Paul Nouwen, de voormalige 
voorzitter NOC*NSF Erica Terpstra, de burgemeesters van Capelle aan den 
IJssel Joke van Doorne en Frank Koen. Ook de Rotterdamse burgemeester 
Ahmed Aboutaleb behoorde recent tot de inleiders. Maar ook Hans Becker 
van Humanitas, Frits Spangenberg van Motivaction, Pieter Zwart, oprichter 
van Coolblue, VVD-tweede-Kamerlid Mark Harbers, theologe Jacobine Geel, 
Ashok Bhalotra architect/Stedenbouwkundige, directeur Rabobank Nederland 
Wim Boonstra, schrijver Herman Vuijsje en trendwatcher Adjiedj Bakas. Daar 
zijn wij uitermate trots op. Ook zijn we trots op de diverse theateracts die een 
welkome onderbreking tijdens de avond vormen. Zo traden bij ons op: Vincent 
Bijlo, Wigbold Kruyver, Kees Torn, Karin Bruers, The Amazing Stroopwafels, 
De Tunes en de Zwoelie Troelies, stand-up comedians: Roel C. Verburg,  
Wilco Terwijn, Jasper Valstar, Vincent Geers, Daniël Arends, Jacob Spoelstra 
en Jorrit Rogaar, doorgaans winnaars van Cameretten, kregen bij ons  
het podium.
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ConDItIes 
Om bijeenkomsten zo laagdrempelig mogelijk te houden, is de toegang 
tot de thema-avonden gratis, net als de consumpties. Een vaste 
groep van circa zestig mensen onze ‘fanclub’ bezoekt de bijeenkomsten altijd. 
De bestuursleden van THEMATER werken belangeloos mee.

KlanKBorD  
Inleiders die als local hero bijdragen aan een THEMATER-bijeenkomst, 
wordt gevraagd als ambassadeur deel uit te maken van een klankbord groep. 
Deze groep komt in voor- en najaar bij een van de leden bijeen voor 
een ontbijtsessie.

Daar worden voorgaande THEMATER-avonden geëvalueerd en wordt over 
de toekomst gesproken. Van de groep maken onder anderen deel uit: de 
burgemeester van Capelle, een wethouder, een gemeenteraadslid, de directeur 
van de belangrijkste woningcorporatie, de directeur van de Rabobank, 
een plaatselijke predikant, verschillende Capelse CEO’s, een bestuurslid 
van de Van Cappellen Stichting, een voormalige rector van een plaatselijke 
scholengemeenschap, de voorzitters van Jong MKB en van DeltaLinqs, 
een internetondernemer en de voorzitter van de plaatselijke Sportfederatie.
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perspeCtIeF
THEMATER heeft zich een duidelijk herkenbare plaats binnen de Capelse 
gemeenschap verworven. Inhoudelijk zijn er nog veel thema’s die aan de orde 
kunnen komen. Ook het vinden van interessante inleiders levert weinig andere 
problemen op dan agendaproblemen. De programmering van de thema-
avonden is strak gebonden aan de vrije ruimte die het Isala Theater te bieden 
heeft. Op de gekozen woensdagen zijn zowel de kleine als de grote zaal 
beschikbaar zodat we last minute kunnen uitwijken naar de passende ruimte.

FInanCIËn
Financieel steunt THEMATER op de Rabobank en de Van Cappellen Stichting. 
Verder telt THEMATER inmiddels een aantal ‘vrienden’ uit bedrijfsleven en (semi-)
overheid, die gedurende minimaal drie jaar een bescheiden bijdrage op jaarbasis 
leveren. Incidenteel wordt een bijeenkomst geheel of gedeeltelijk gesponsord door 
derden. De afgelopen jaren gebeurde dat onder meer door de gemeente Capelle 
aan den IJssel, door woningcorporatie ComWonen (nu Havensteder) en door de 
Stadsregio Rotterdam. Financiers hebben geen directe invloed op de program-
mering van avonden. Wel wordt met hen overleg gevoerd over themakeuze en 
opzet van een avond en mogen sponsors zich in de foyer met een banner pre-
senteren. In 2014 en 2015 is er fi nanciering voor wederom drie bijeenkomsten. 
In 2016 is het fi nanciële perspectief uiterst onzeker. Financieel zal een nieuwe 
aanvraag voor subsidie bij de Van Cappellen Stichting worden voorbereid, en zal 
gewerkt worden aan het uitbreiden van het aantal vrienden (‘vrienden zoeken 
vrienden’) van THEMATER. De THEMATER over Ondernemerschap waar ook 
de Capelse Ondernemersprijzen worden uitgereikt, zal traditioneel waarschijnlijk 
voor een groot deel door de gemeente gesponsord blijven. Sinds 2012 heeft 
THEMATER de ANBI-status hetgeen naar verwachting zal bijdragen om sponsoren 
fi nancieel aan THEMATER te binden.

plannen
In 2014, naast de avond over Ondernemen, 
wordt gedacht aan thema’s als Raadsverkiezingen 
en Vakonderwijs. Tevens zal er nog meer 
aandacht komen voor de inzet van de website, de 
uitnodigingen en een poll. Ook zal er geprobeerd 
worden de jeugd meer te betrekken bij ons.
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ECONOMIE  

Gaan de zaken 
al beter?

22 
OKT.

Bestuur
THEMATER wordt momenteel bestuurd door een 
vijfkoppig bestuur: Rob B. Tol, voorzitter, eigenaar 
van een communicatie-adviesbureau, Lex Cachet, 
penningmeester, voorheen wetenschapper aan de 
EUR, Willem Groenendijk, secretaris, bankier bij de 
Rabobank, Yole Rizzo, lid, directeur van het Isala 
Theater en Rob Vermeulen, lid, freelance journalist 
Radio Rijnmond. Allen woonachtig en werkzaam in 
Capelle aan den IJssel.

THEMATER is opgericht in 2003. 
De eerste avond werd georganiseerd 
op woensdag 22 oktober 2003.

We hebben alle avonden van de afgelopen 
jaren in een timeline samengevat.

TIMELINE oktober

Gaan de zaken 
al beter?

2003
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2004 2005januari novembermei

De Samenleving?
Dat zijn U & Wij !

Woensdag 26 mei 19.30 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

Informatie
Kassa Isala Theater tel. 010 - 458 64 00,
fax 010 - 458 61 11 of mail naar
info@themater.nl

THEMATER-avonden
Op een aangename manier je mening toetsen
en je netwerk verbreden.
Voor alle inwoners en ondernemers in en rond
Capelle a/d IJssel.

Sprekers
Herman Vuijsje Schrijver
Piet Ronnes Theoloog/Ethicus
Joke van Doorne Burgemeester Capelle

Theateract
Wigbold Kruijver “Pater Hutjes”

Moderator
Liesbeth van der Kruit KRO

Uitnodiging

Z.O.Z

SAMENLEVING  

De Samenleving? 
Dat zijn U & Wij!

26 
MEI

Beter voorkomen
dan genezen?
Ons een zorg!

Beter voorkomen
dan genezen?
Ons een zorg!

Woensdag 21 januari 19.30 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

Informatie
Kassa Isala Theater tel. 010 - 458 64 00,
fax 010 - 458 55 77 of mail naar
info@themater.nl

THEMATER-avonden
Op een aangename manier je mening toetsen
en je netwerk verbreden.
Voor alle inwoners en ondernemers in en rond
Capelle a/d IJssel.

Sprekers
Hans Hillen Voorzitter Zorgverzekeringen
Tom van ‘t Hek HockeyCoach en Trainer
Bea Visser Huisarts Capelle a/d IJssel

Theateract
Berry Lussenburg Cabaretier

Moderator
Karin Ingelse TV Rijnmond

Uitnodiging

ZORG 

Beter voorkomen 
dan genezen?

VRIJWILLIGERSWERK 

Vrijwilligers: Helden van 
de samenleving

21 
JAN.

10 
NOV.

de samenleving

10
NOV.
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2005 februari oktobermei

Goed onderwijs:
basis voor een zinvolle toekomst!

Uitnodiging
Woensdag 9 februari 2005 19.30 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

Sprekers
Joseph Kessels Hoogleraar Twente
Jos Elbers Bestuursvoorzitter INHOLLAND
Theo Smit Rector IJsselcollege Capelle

Theateract
Kees Torn Cabaret

Moderator
Liesbeth van der Kruit KRO

Informatie
Kassa Isala Theater tel. 010 - 458 64 00,
fax 010 - 458 61 11 of mail naar
info@themater.nl

THEMATER-avonden
Op een aangename manier je mening toetsen
en je netwerk verbreden.
Voor alle inwoners en ondernemers in en 
rond Capelle a/d IJssel.

ONDERWIJS  

Goed onderwijs: basis 
voor een zinvolle toekomst

9 
FEB.

IDENTITEIT CAPELLE 

Ik ben Capellenaar..! 
Wat nu? 

26 
OKT.

Wonen in de 
21e eeuw

Uitnodiging
Woensdag 25 mei 2005 Aanvang 20.00 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

Sprekers
Ashok Bhalotra Architect/Stedenbouwkundige
Peter v. d. Gugten Alg. directeur Proper Stok
Margiet Drijver Directeur Com. Wonen

Theateract
Karin Bruers Cabaret

Moderator
Liesbeth van der Kruit KRO

Informatie
Kassa Isala Theater tel. 010 - 458 64 00,
fax 010 - 458 61 11 of mail naar
info@themater.nl

THEMATER-avonden
Op een aangename manier je mening toetsen
en je netwerk verbreden.  Voor alle inwoners 
en ondernemers in en rond Capelle a/d IJssel.

Site: www.themater.nl

Krijgen bewoners 
meer invloed?

Themater_PosterA2_25-05-05.indd   1 11-04-2005   19:12:06

WONEN 

Wonen in de 21e eeuw. 
Bewoners meer invloed?

25 
MEI

9
FEB.

Bewoners meer invloed?

25
MEI

26
OKT.
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maart novembermei

Woensdag 24 mei 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater te Capelle
Gratis: aanmelden www.themater.nl

Sprekers

Hugo van der Poel Hoofddocent UvT
Hans Spekman Oud Wethouder Utrecht
John Tammel Capelse Sport Federatie

Theateract
De Zwoelie Troelies Muzikaal spectakel

Presentatie
Liesbeth van der Kruit KRO

Mede mogelijk gemaakt door Rabobank en de Van Cappellen Stichting

Sport!Sport!Sport!
Een spel?

SPORT  

Sport! Een spel?

24 
MEI

Democratie!
Waarom eigenlijk?

Woensdag
1 maart 2006 20.00 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater te Capelle

Sprekers
Uri Rosenthal Hoogleraar Bestuurskunde
Joke van Doorne Burgemeester Capelle

A.S. Popal Afghaan en Nederlander

Theateract
Vincent Bijlo Cabaretier

Moderator
Liesbeth van der Kruit KRO

Mede mogelijk gemaakt door Rabobank en de Van Cappellen Stichting

Gratis aanmelden
www.themater.nl

DEMOCRATIE 

Democratie! 
Waarom eigenlijk?

GELUK

Geluk in Capelle

1 
MRT.

22 
NOV.
22

NOV.2006 2007

TM_Programmaboekje_v9.indd   16 07-10-13   18:26



februari novembermei

Woensdag 7 februari 2007 19.30 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

Wanneer stopt u met werken?

Pensioen!
Goed geregeld?

Themater_poster_02-2007.indd   1 15-01-2007   13:05:49

PENSIOEN  

Pensioen! 
Goed geregeld?

7 
FEB.

14 november 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

GAMES
Meer dan spel?

www.themater.nl

Themater_poster_11-2007.indd   1 13-08-2007   14:22:11

 GAMES

GAMES. 
Meer dan een spel? 

14 
NOV.

Woensdag 9 mei 19.30 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

Met The NetworKING

NETWERKEN
Hoe werkt dat?

www.themater.nl

 NETWERKEN 

NETWERKEN. 
Hoe werkt dat?

9 
MEI

7
FEB.

Hoe werkt dat?

9
MEI

14
NOV.2007
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februari oktobermei

14 mei 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

DUURZAAM

www.themater.nl

Nu of nooit meer?

Themater_poster_FC.indd   1 27-03-2008   17:13:45

DUURZAAM  

Nu of nooit meer?

14 
MEI

1 oktober 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

ZINGEVING

www.themater.nl

Geen onzin!

Themater_poster_FC.indd   1 01-08-2008   16:00:21

Uitnodiging
Woensdag 13 februari 2008 20.00 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

Sprekers
Paul Nouwen Voorzitter Anders Betalen Mobiliteit
Marco Jungbeker Directeur Siemens 
Gerard Manshanden Directeur Imtech Capelle

Theateract
Jasper Valstar Stand-up Comedian

Moderator
Karin Ingelse TV Rijnmond

Aanmelding
Kassa Isala Theater tel. 010 - 458 64 00,
fax 010 - 458 61 11 of mail naar
info@themater.nl www.themater.nl

THEMATER-avonden
Op een aangename manier je mening toetsen
en je netwerk verbreden.
Voor alle inwoners en ondernemers in en 
rond Capelle a/d IJssel.

Z.O.Z

Mede mogelijk gemaakt door Avantage, Rabobank en Van Cappellen Stichting

FILES
Uitdaging of Infarct?

FILES 

Uitdaging of Infarct?

ZINGEVING

Geen ONZIN

13 
FEB.

1 
OKT.
1

OKT.2008 2009
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februari novembermei

4 februari 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

www.themater.nl

Is (ons) eten wel gezond?

VOEDING

Themater_poster_02_2009.indd   1 02-12-2008   14:28:58

VOEDING  

Is (ons) eten wel gezond?

4 
FEB.

11 november 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

www.themater.nl

Grenzen aan 
groei?

CAPELLE

Themater_2009.11_poster_capelle.indd   1 06-10-09   21:41:47

CAPELLE 

Grenzen aan groei?

11 
NOV.

13 mei 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

www.themater.nl

Speelt een rol

GELD

Themater_poster_geld.indd   1 26-03-2009   10:23:15

GELD

Geld speelt een rol

13 
MEI

4
FEB.

13
MEI

11
NOV.2009
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19 mei 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

www.themater.nl

ONDERNEMERSCHAP
Juist nu!

Themater_2010.02_poster_ondernemen_v1.indd   1 11-04-10   19:07

ONDERNEMERSCHAP

Ondernemerschap: 
Juist nu!

Mogelijk gemaakt door com•wonen

Heeft de jeugd nog
(de) toekomst?

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

www.themater.nl

Woensdag
3 november 20.00 uur

201.10.001_Poster_De_Jeugd_2010.11_v1.indd   1 12-09-10   21:19

24 februari 20.00 uur
Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

www.themater.nl

Wordt er nog
bestuurd?

Themater_2010.02_poster_besturen.indd   1 15-01-10   15:05

BESTUUR

Wordt er nog bestuurd?

JEUGD

Heeft de jeugd nog 
(de) toekomst?

februari novembermei 19 
MEI

24 
FEB.

3 
NOV.2010 2011
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Werkt 
“Het nieuwe werken”?

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

www.themater.nl

Woensdag 18 mei 
20.00 uur

Mogelijk gemaakt door: Avantage, EKC, Rabobank en Van Cappellen Stichting

201.11.001_Poster_Werken_2011.05_v2.indd   1 06-03-11   18:14

ECONOMIE  

Werkt 
Het Nieuwe Werken?

Woensdag 2 november
20.00 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle aan den IJssel

Mogelijk gemaakt door: Avantage, Daamen & van Sluis, EKC, Rabobank, Van Cappellen Stichting en Veenman 

Hans Becker - Humanitas
Martin van Pernis - ex. Siemens

Anneke v.d. Bremen - HVC
Karin Ingelse - The Amazing Stroopwafels

Vergrijzing 
of verzilvering?

201.11.003_Poster_Vergrijzing_v4.indd   1 30-09-11   16:28

SAMENLEVING

Vergrijzing 
of verzilvering?

Capelle en de regio
Last of lust?

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle a/d IJssel

www.themater.nl

Woensdag 14 september 
20.00 uur

Mogelijk gemaakt door: Avantage, EKC, Rabobank, Van Cappellen Stichting, Veenman en Daamen & van Sluis

201.11.002_Poster_Regio_2011.09_v1.indd   1 10-07-11   12:44

 CAPELLE

Capelle en de regio:
Last of lust?

mei novemberseptember 21 
NOV.

14 
SEP.2011 18 

MEI
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maart oktoberjuli

Woensdag 4 juli 20.00 uur

TopSprekers - TopOndernemers - TopEntertainment 

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle aan den IJssel

Mogelijk door: Avantage, Daamen & van Sluis, EKC, Gemeente Capelle, 
GenGu, Havensteder, Rabobank, Van Cappellen Stichting en Veenman 

Wie wordt de Capelse
ondernemer 2012?

Special

201.12.003_Poster_Ondernemersprijs_v6.indd   1 16-05-12   16:46

ONDERNEMEN  

Ondernemersprijzen

4 
JULI

Woensdag 31 oktober
20.00 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle aan den IJssel

Mogelijk gemaakt door: Avantage, EKC, Havensteder, Rabobank, Van Cappellen Stichting, Veenman en Daamen & van Sluis

Peter Boelhouwer - Hoogleraar Wonen
Hedy van den Berk - Havensteder

Jan Prins - Rabobank
De Tunes - Cabaret

Verstandig wonen;
kopen, huren, of ...?

201.12.003_Poster_Wonen_10.2012_v1.indd   1 04-09-12   10:59

Woensdag 14 maart
20.00 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle aan den IJssel

Mogelijk door: Avantage, Daamen & van Sluis, EKC, Gemeente Capelle, 
GenGu, Havensteder, Rabobank, Van Cappellen Stichting en Veenman 

Jeroen Jansz - Erasmus Universiteit
Francisco van Jole - Online Journalist

Julian Natte - Socialcom.nl
MIER

Social Media
Van hype naar hulp?

201.11.004_Poster_SocialMedia_v3.indd   1 16-01-12   21:20

SOCIAL MEDIA 

Van hype 
naar hulp?

WONEN

Kopen, huren of …..?

14 
MRT.

31 
OKT.2012 2013
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februari mei

Woensdag 20 februari
20.00 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle aan den IJssel

Mogelijk gemaakt door: Avantage, Daamen & van Sluis, EKC, Havensteder, Rabobank, Van Cappellen Stichting en Veenman

Jan Rotmans - Wetenschapper
Hanneke van Veen & Rob van Eeden - Besparingsechtpaar

Irja Verweijen - GroenLinks
Zwoelie Troelies - Muziektheater
Jan Dirk Stouten - Moderator

Meld je aan op: www.themater.nl

Leuk leven met minder
Consuminderen

Fo
to

gr
aa

f: 
N

ol
 H

av
en

s

201.12.004_Poster_Consuminderen_02.2013_v3.indd   1 25-11-12   20:35

CONSUMINDEREN  

Leuk leven met minder

20 
FEB.

Wie wordt de Capelse 
ondernemer 2013?

Woensdag 
29 mei 20.00 uur

Kosteloze Thema-avond Isala Theater Capelle aan den IJssel

Mogelijk door: Avantage, C1000, Daamen & van Sluis, EKC, Gemeente Capelle, 
Havensteder, MultiCopy, Rabobank, Van Cappellen Stichting en Veenman 

201.13.001_Poster_Ondernemersprijs2013_v1.indd   1 29-03-13   08:07

ONDERNEMERSCHAP

Ondernemersprijzen

29 
MEI2013
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THEMATER 
jubileum-avond 
23 oktober 2013 

Water is letterlijk van levensbelang. 
Zonder water houdt ons bestaan al 
snel op. Water bedekt 71 procent van 

het aardoppervlak. Maar water kan het leven ook bedreigen. Te veel water – 
overstromingen, een tsunami als in 2004 – of slecht water door  biologische 
of chemische vervuiling kan ons fataal worden.

In Nederland lijkt goed water uit de kraan of bescherming tegen het vele 
water dat ons – als laagliggende rivierdelta aan de Noordzee – omringt, 
min of meer vanzelfsprekend. Maar wie beter kijkt, ziet dat dat allerminst 
het geval is. Amper zestig jaar geleden werd Zuidwest-Nederland nog 
getroffen door de februariramp, die bijna 1800 mensen het leven kostte. 
Eind februari 1953 wordt de Deltacommissie opgericht en ontstaat het 
Deltaplan. De Algerakering over de Hollandse IJssel is het eerste werk van 
de Deltawerken. De onbeperkte beschikbaarheid van goed drinkwater voor 
iedereen gaat geen honderd jaar in de tijd terug. 
Nederland heeft altijd met water geworsteld. De waterschappen zijn niet 
voor niets een van de oudste vormen van bestuur die we in ons land kennen. 
Vandaag de dag zijn die waterschappen – zoals het Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpenerwaard - er niet alleen om te zorgen dat we 
droge voeten houden, door dijkbeheer en bemaling (waterkwantiteit). De 
waterschappen zijn er ook om te zorgen voor de waterkwaliteit. 

Capelle aan den IJssel heeft een bijzondere relatie met de strijd tegen het 
water én met de Prins van Oranje. Schielands Hoge Zeedijk, die een groot 
en dichtbevolkt deel van Zuid-Holland tegen het water beschermt, loopt voor 
een groot deel door Capelle. Op 3 en 4 augustus 1574 werd in Capelle aan 
den IJssel deze dijk, in opdracht en in aanwezigheid van de Prins van Oranje, 
doorgestoken, om het achterliggende land tot aan Leiden onder water te 
zetten. Het vormde de basis voor het Leidens Ontzet in oktober  van dat 
jaar. Een monument – de Dukdalf – ter hoogte van de huidige woonwijk 
Paradijsselpark herinnert aan deze gebeurtenis.

Capelle in de IJssel?

24 THEMATER
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In de nacht van de februariramp – 31 januari op 1 februari 1953 – 60 
jaar geleden – dreigde Schielands Hoge Zeedijk het tussen Capelle en 
Nieuwerkerk te begeven. Ter hoogte van het gemaal Esse, Gans- en 
Blaardorp – nu onderdeel van het Capelse recreatiegebied Hitland – 
ontstond een gat in de dijk. Burgemeester Vogelaar van Nieuwerkerk 
vorderde een schip – de Twee Gebroeders – en gaf de schipper opdracht 
dat te gebruiken om het stroomgat aan de kant van de Hollandse IJssel te 
dichten. De schipper slaagde daar inderdaad in en behoedde op die manier 
een groot deel van Zuid-Holland voor een overstroming. Ook aan deze 

gebeurtenis is een monumentje op 
de dijk gewijd. Beide gebeurtenissen 
onderstrepen het strategische belang 
van Schielands Hoge Zeedijk in en rond 
Capelle aan den IJssel. Grote delen van 
het dichtbevolkte en diepliggende  
Zuid-Holland worden door deze dijk 
tegen het water beschermd.

In deze jubileum-THEMATER besteden we ruim aandacht aan de  
hernieuwde strijd tegen het water. 

voor De pauze
• Voorzitter THEMATER: rob B. tol blikt terug
• Mystery speaker
•  Keynote speaker: tracy metz, journalist, schrijver 

en voormalig lid Deltacommissie over waterbeheer 
/watermanagement  in Nederland in ruime zin.  
Schreef het boek ‘Zoet & Zout’ dat ook een  
tentoonstelling werd in de Kunsthal. 

na De pauze 
•  Jongerentheater: Quint (THEMATER 10 jaar jong)
•  Local hero: hans oosters Dijkgraaf  

van HHSK, over de rol van het waterschap,  
ook in Capelle a/d IJssel.

• Moderator - Jan Dirk stouten

25Programmaboekje 
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✁

Vrienden en Partners van THEMATER

“Wij feliciteren THEMATER van harte met haar jubileum. 

Een prachtig initiatief dat al 10 jaar haar waarde voor de 

gemeenschap van Capelle bewijst.”

“Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs feliciteert 

THEMATER met het 10-jarig jubileum en hoopt dat er nog vele 

inspirerende avonden zullen volgen.”

“Het EKC is trots op het partnerschap met THEMATER en 

feliciteert het bestuur met dit 10-jarig jubileum.”

“Wij feliciteren de Stichting THEMATER met het 10-jarig bestaan.

Het is inmiddels een onmisbaar podium met de spotlights op 

actuele onderwerpen en brengt ondernemers, politiek, organisa-

ties en inwoners dichter bij elkaar.”

“THEMATER: inmiddels een begrip, fantastisch!

Van Harte namens Gengu fullservice internet bureau.”

“Als vriend van het Themater feliciteren wij u met uw 10-jarig 

jubileum. Wij kijken uit naar de mooie thema- en discussie avonden 

die nog mogen volgen.”

“THEMATER: al weer 10 jaar succesvol met interessante thema’s 

in het Isala theater. Gefeliciteerd en op naar de volgende 10!”

“MultiCopy | The Communication Company feliciteert THEMATER

met haar 10-jarig bestaan! Op naar de volgende 10 jaar!”

De thematiek, de sprekers, het entertainment en de prettige 

samenwerking maakt THEMATER tot één van mijn favoriete 

evenementen!

“Veenman feliciteert THEMATER met haar jubileum! Al 10 jaar 

lang maatschappelijk betrokken bij ondernemend Capelle aan 

den IJssel verdient een staande ovatie!”

✁

26 THEMATER
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THEMATER zoekt (nog meer) vrienden!
De eerste jaren zijn onze activiteiten gefi nancierd door de Rabobank 
Rotterdam, de Van Cappellen Stichting en Avantage. Onze oorspronkelijke 
fi nanciers steunen ons nog steeds. Maar, ze vinden ook dat het tijd is dat we 
ons fi nanciële draagvlak verbreden. 

Wat We u Daarom vraGen:
Om VRIEND van THEMATER  te worden. Dat kost u voor ten minste drie 
achtereenvolgende jaren maar een bijdrage van € 500,- per jaar.

Wat We u BIeDen:
• uw logo op onze fl yers, affi ches, driehoeksborden, website etc.
• vermelding in de aan- of afkondiging op de avonden zelf
• de mogelijkheid voor een reclamepaneel in de foyer van het Isala Theater 
• suggesties aandragen voor thema’s
• relaties uitnodigen voor een avond; een unieke netwerkgelegenheid
• verzekerd van een ereplaats in het theater
• extra consumptiebonnen
• deelname aan fameuze halfjaarlijkse ontbijten, waar met Local Heroes  
  (vooraanstaande Capellenaren) over THEMATER wordt gesproken 

Kortom: 
Alle reden om snel VRIEND van THEMATER te worden:

Ondergetekende: 

Bedrijf:

Adres:

Telefoon:   Mail:
 

is bereid VRIEND VAN THEMATER  te worden en zal de komende drie jaar, 
jaarlijks € 500,00 overmaken op NL RABO  van 
Stichting THEMATER.

Capelle aan den IJssel, datum:  Handtekening 

Naam:

✁✁
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/rotterdam

Wat een decennium geleden begon als initiatief van onze ledenraad, is

inmiddels uitgegroeid tot een ware traditie. Dat maakt ons als coöperatieve

bank trots. Trots op de kracht van het collectief in Capelle aan den IJssel.

10 jaar lang ontmoeten, kennis delen en netwerken

THEMATER met
haar 10-jarig
jubileum.

Rabobank
Rotterdam

feliciteert

Even voorstellen…

Sinds 1 februari 2013 is Norbert de Boer 
(36) rayondirecteur bij Rabobank Rotterdam 
en verantwoordelijk voor de rayons Capelle 
aan den IJssel, Rotterdam-Prins Alexander 
en Nesselande. 

“Mijn eerste contact met de Rabobank in 2005 was meteen goed. De Rabobank 
is laagdrempelig, persoonlijk, dichtbij en betrokken. Dat past helemaal bij mij. 
In mijn huidige functie ben ik aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en 
natuurlijk voor onze leden. Ik onderhoud nauwe contacten met woningbouw-
corporaties, deelgemeenten, ondernemersverenigingen en sportclubs.  
Door te netwerken kan ik laten zien dat het bij de Rabobank niet alleen om 
geld gaat. We zijn een maatschappelijk betrokken bank en daar willen we op 
allerlei manieren invulling aan geven. Onder meer door onze kennis en expertise 
met de lokale gemeenschap te delen. Maar ook door subsidies te verstrekken 
vanuit ons RabobankRotterdamFonds. Winst maken is voor de Rabobank geen 
doel, maar een middel om samen de bank en de stad sterker te maken.”
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10
 Jaar JonG

2003 - 2013
We zullen doorgaan...

stichting themater • stadsplein 5 • postbus 222
2900 ae Capelle aan den IJssel 

tel.: 010 - 458 64 00 • Fax: 010 - 458 61 11
mail: info@themater.nl • site: www.themater.nl

rabobank nl16raBo0102959641 • KvK rotterdam 24371755 to
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