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vrijdag 20 t/m zondag 22 september 2019
NAZOMER IN DE WAARDEN (weekend 4)
Dit weekend geniet Schoonhoven Zilverstad van de Nazomer in de omliggende waarden!

vrijdag 20 september 

10.00 - 17.00 u Krimpenerwaard: Electrische Steptour
Een avontuur met de step tijdens de Nazomerfestivalroute van Steppi-E. Maak een mooie tocht op 
de elektrische steps door de natuur! Speciale Nazomerfestivalprijs van €15,00, reserveren niet nodig.
(vertrekpunt: Steppi-E, Lopikerstraat 54)

10.00 - 14.00 u Krimpenerwaard: Theater Concordia in Haastrecht
Theater Concordia, op fietsafstand van Schoonhoven, laat je graag sfeerproeven en kennismaken 
met het programma van komend seizoen. Doe ook mee met een mini-pubquiz!
(locatie: Concordiaplein 1, Haastrecht)

zaterdag 21 september

10.00 - 14.00 u Alblasserwaard: Kleedjesmarkt
Met de pont varen is al een ervaring op zich. 
En daarna even lekker struinen langs spullen die een tweede kans verdienen! 
(locatie: Speeltuin Pippeloentje Menno van Coehoornsingel 29a, Nieuwpoort)
 
10.00 - 16.00 u Krimpenerwaard: Het Cultuur Station opent haar deuren 
Het Cultuur Station, gehuisvest in het oude station van Schoonhoven, is een klein cultureel 
centrum. Vandaag kan je kennismaken met Het Cultuur Station. Een dag vol mini-workshops.
(locatie: Cultuurstation, Stationsplein 1)

v.a. 11.00 u Krimpenerwaard: Huifkartocht tussen Schoonhoven en Vlist
Stap in Schoonhoven in de huifkar en laat je rondleiden door de nabije omgeving van 
Schoonhoven. Word verrast door al het moois dat de Waarden te bieden hebben!
(locatie vertrekpunt: De Oude Apotheek, Haven 67)

12.00 - 17.00 u Varen tussen de Krimpener- en Alblasserwaard 
Het voetveer ‘Af en toe’ vaart vandaag tussen de Twin Cities, vestingsteden Schoonhoven en 
Nieuwpoort. 
(locatie afvaart Schoonhoven: Buiten de Veerpoort, locatie afvaart Nieuwpoort: Het Hooft)

13.30 - 17.00 u Alblasserwaard: Tentoonstelling ‘Visserij en Walvisvaart’
In het museum Het Stadhuis kunt u de tentoonstelling ‘Visserij en Walvisvaart’ bekijken.
(locatie: Museum Het Stadhuis, Hoogstraat 53, Nieuwpoort)

v.a. 18.00 u tot laat Krimpenerwaard: Nazomer Coverfestival
Livemuziek van coverbands op en rond de cafés van de Zilverstad.
(locatie: diverse podia in de binnenstad)

zondag 22 september

14.00 - 17.00 u Krimpenerwaard: Live aan de Lek
Livemuziek aan de oevers van de Lek op een van de mooiste plekjes van Schoonhoven!
(locatie: Rivero, Buiten de Veerpoort 4, Schoonhoven)

donderdag 27 t/m zondag 29 september 2019
NAZOMER SLOTWEEKEND (weekend 5)

donderdag 26 september

v.a. 19.00 u Maandlezing: De Stedenatlas van Jacob van Deventer  
De Historische Vereniging Schoonhoven organiseert Historische lezing over onderwerpen, veelal 
met een relatie tot Schoonhoven. 
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)    
  
v.a. 20.00 u Nazomer Klaverjastoernooi     
Het traditionele Nazomer Klaverjastoernooi! 
(locatie: Brasserie de Veerpoort, Buiten de Veerpoort 1A)
 

zaterdag 28 september

10.00 - 17.00 u Jaarmarkt: Bartholomeüsdag 2019 
Schoonhovens eigen feestdag vernoemd naar de beschermheilige van de stad. Met o.a.:
 -  Grote jaarmarkt met ca. 150 kramen
  -  Optredens en demonstraties op podia in de binnenstad
 -  De allerlaatste nazomeraanbiedingen bij de winkels
 -  Open galeries, (zilver)ateliers en musea
 -  Gezelligheid op de terrassen
(locatie: Binnenstad, omgeving Haven, Lopikerstraat en Buiten de Veerpoort) 

14.00 u Optreden van het Zeemanskoor
Tijdens de Bartholomeusdag treedt het Zeemanskoor op bij Brasserie de Veerpoort. 
(locatie: Brasserie de Veerpoort, Buiten de Veerpoort 1A)

21.00 - 01.00 u Coverband ‘De Covers’
Na afloop van de Bartholomeusdag kunnen de voetjes van de vloer bij Brasserie de Veerpoort.  
Een mooi moment om met de Schoonhovenaren samen een toast te doen op weer een succesvolle 
Bartholomeusdag!      
(locatie: Brasserie de Veerpoort, Buiten de Veerpoort 1A)

21.00 - 02.00 u BonVibe in Stadscafé Patio     
Met verschillende urban DJ’s uit Rotterdam en omstreken is Stadscafe Patio voor de   
tweede keer helemaal in tropische sferen met BonVibe. 
(locatie: Stadscafé Patio, Haven 29A)

Zondag 29 september

13.00 - 17.00 u Bridgetoernooi bij Brasserie de Veerpoort
Het Bridgetoernooi is ook dit jaar weer georganiseerd in Brasserie de Veerpoort.
(locatie: Brasserie de Veerpoort, Buiten de Veerpoort 1A)

13.00 - 17.00 u Nazomer Winkelzondag
Op de laatste zondag van de maand, en van het 12e Nazomerfestival ditmaal, openen de 
Schoonhovense winkeliers hun deuren!   

13.30 - 14.30 u Instaprondleiding
Op de slotdag van het Nazomerfestival nog één keer de mogelijkheid om op een laagdrempelige 
manier het prachtige Zilvermuseum te ontdekken.
(locatie: Nederlands Zilvermuseum, Kazerneplein 4)
   
15.00 - 17.00 u 12e Nazomer Parklounge (afsluiting Nazomerfestival) 
Tijdens de officiële afsluiting van alweer het 12e Nazomerfestival: lekker ontspannen loungen op 
muziek van ‘The Red Salmon Bluesband’.
(locatie: Muziektent Springerpark, ingang: Wal/Trompertswal)
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Ontdek de meesterstekens in het straatwerk
Tip! Wandel tijdens het Nazomerfestival langs de zilveren 
 tegels van de Meestertegelroute in de binnenstad. Download de 
 Schoonhoven App en lees bij de tegel info over de Zilvermeesters 
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vrijdag 13 t/m zondag 15 september 2019
NAZOMER ERFGOEDWEEKEND (weekend 3)

 
vrijdag 13 september

21.00 u Openluchtbioscoop on Tour – Vestingstad Nieuwpoort 
Tijdens dit Nazomerfestival wordt de eeuwenoude historische band tussen Nieuwpoort en 
Schoonhoven als vestingsteden langs de Oude Hollandse Waterlinie hersteld. Beide vestingen 
vieren dit samen met de vertoning van een feelgoodmovie langs de oever van de rivier de Lek.
Deze voorstelling is mede mogelijk dankzij forten.nl, gemeente Molenlanden en provincie Zuid-Holland.
(locatie: Voor Eetcafe de Dam in Nieuwpoort Nieuwpoort)     
      

zaterdag 14 september

11.00 - 16.00 u Open Monumentendag 2019: ‘Plekken van plezier’
Eens per jaar openen vele Schoonhovense monumenten hun deuren. Het thema van Open 
Monumentendag is dit jaar ‘Plekken van plezier’. Er is een gratis Stadswandeling langs “Plekken van 
Plezier” in de binnenstad van Schoonhoven. Inclusief gratis entree kaartje voor het Zilvermuseum met 
rondleiding. Ook kunt u de toren van de Grote of Bartholomeus kerk beklimmen.
(locatie: Binnenstad Schoonhoven, herkenbaar aan de nazomervlaggen). Info: nazomerfestival.info

11.00 - 14.00 u Hondenplons Schoonhoven 2019
Op deze laatste dag dat het bad geopend is krijgt het publiek de kans om samen met hun hond 
baantjes te trekken en/of in het water te ravotten.
(locatie: Openluchtzwembad ‘t Wilgerak Schoonhoven, Lekdijk Oost 1)

16.00 - 22.00 u Skûm Speciaalbier festival 
Vandaag organiseren Stadsbrouwerij Argentum en Lekkerr het Speciaal Bier-festival ‘Skûm’. 
Naast een muzikale omlijsting van dit festival zal ook een aantal stand-up comedians optreden.
(locatie: Het Cultuur Station (voormalig busremise) aan de Spoorstraat.
 
20.00 u Nazomer orgelconcert Jaap den Besten 
Ga swingend de Nazomer in met het negende orgelconcert met uiteenlopende muziekstijlen.
(locatie: De Hoeksteen, Alb. Schweitzerlaan 2)
        
20.00 u Kampvuur Sing-A-Long 2019 
Hou het zomergevoel nog even vast en kom naar de tweede editie van Kampvuur Sing-a-long! 
Neem een drankje en iets om op te zitten mee en zing mee met alle kampvuurclassics. 
(locatie: C.G. Roosweg 26) 
      

zondag 15 september

14.00 u Storytrail stadswandeling Schoonhoven 
Schoonhoven heeft in haar lange bestaan bijzondere bewoners gekend. Gulle weldoeners en 
dappere zeevaarders bijvoorbeeld. Maar ook doortrapte boeven en sluwe oplichters. Deze 
Schoonhovense helden en schurken komen tot leven tijdens de Storytrail stadswandeling van 
verteller Johannes. Tickets (met korting): € 12,00 per persoon, kinderen € 6,35 via storytrail.nl 
(met actiecode STORYTRAIL9AL4479)
(startlocatie: voor het stadhuis, Haven 37)

12.00 u Fausto 100 Ride 
Op de 100ste verjaardag van Fausto rijden we een ride van 100 km. Start is om 12.00 uur vanaf 
Fausto. We finishen bij Dame met een heerlijk biertje en worst van de BBQ.
(startlocatie: Fausto, Voorhaven 1)

vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september 2019
NAZOMER STARTWEEKEND 

vrijdag 30 augustus

v.a. 20.30 u Springerpark Openluchtbioscoop (opening 12e Nazomerfestival)
We openen traditioneel het 12e Nazomerfestival met een feelgoodmovie in het Springerpark in 
Schoonhoven. Dit jaar organiseert Schoonhoven Partners twee keer een openluchtbioscoop. De 
eerste (30 augustus) in Schoonhoven, de tweede (13 september) in Nieuwpoort. 
(locatie: muziektent Springerpark)

23.00 u Alleen maar Vuur X Silent Disco
De 7e editie van de Silent Disco met het thema ‘Universum’. Met 3 verschillende muzieksoorten 
(house / urban / techno) is er voor ieder wat wils.
(locatie: Brasserie Springer Boven, Opweg 2a)    
    

zaterdag 31 augustus  

10.00 - 17.00 u Eindelijk weer thuis
Het is toch heerlijk om weer in ons eigen bed te slapen, onze eigen smartlappen te horen en onze 
eigen Hollandse lekkernijen weer te eten na dat we terug zijn van vakantie. De Schoonhovense 
winkeliers en horeca gaan u het ultieme ‘Holland-gevoel’ geven deze zaterdag met heel veel 
activiteiten en gezelligheid voor jong en oud. Mis het niet!
(locatie: bij de Schoonhovense Winkeliers en Horeca in de binnenstad)

10.00 - 15.00 u Rommelmarkt Willige Langerak   
De traditionele dag van de Willige Langerakse rommelmarkt is inmiddels de grootste en gezelligste 
rommelmarkten in de Krimpener- en Lopikerwaard. 
(locatie: Witte Kerkje Willige Langerak, De Montignylaan 18)

10.00 - 11.00 u Nazomer Carillonconcert
Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart bespeelt de beiaard van het stadhuis van de Zilverstad. 
(locatie: klokkentoren stadhuis, Stadhuisstraat)

14.30 - 16.00 u Nazomer Vestingwandeling
Tijdens deze wandeling leidt een gids van Stadswandeling Schoonhoven je door de roemruchte 
historie van Schoonhoven als vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie. 
(start: Schoonhoven Info Café, Haven 43)
Tickets á € 3,00 p.p. via (0182) 380 881.

zondag 1 september 

v.a. 12.00 u 9e Avantri Nazomerloop
Voor iedereen die deze nazomer lekker sportief wil beginnen! Keuze uit drie afstanden: 1,5 km 
(start 12.00 u), 10 km (start 12.20 u) en 5 km (start 13.00 u).
Ook meelopen? Je kunt je tot 30 minuten voor starttijd ter plekke aanmelden
(locatie: Clubhuis Avantri, Nieuwe Singel)

vrijdag 6 t/m zondag 8 september 2019
NAZOMER MUZIEKWEEKEND (weekend 2)

vrijdag 6 september

v.a. 20.00 u City Beats! Schoonhoven (dag 1)
Schoonhovens eigen muziekfestival aan de oevers van rivier de Lek! Met o.a. Coverband O’Nine, 
Het Feestteam, Barry Badpak en de DUS Sterrentent met Confetti Ravers.
Tickets v.a. € 15,80 via citybeatsschoonhoven.nl, Lekkerr (Haven 14) en Streakers (Dam 4a)
(locatie: Parkeerterrein P2 Centrum, Buiten de Veerpoort)

zaterdag 7 september

v.a. 09.00 u 65e Zilverstad Wandeltocht 
Wandeling over 5, 10, 15, 20 of 30 km door de Zilverstad en de Krimpenerwaard. 
Aanmelden kan tot 12.00 u.  
(vertrek: gebouw Zilverstad Nieuwe Singel 9). 

13.30 u Inloopworkshop Ajour zagen 
Zagen in zilver kan lastig zijn. Maar als je de juiste techniek leert, kan je de mooiste tekeningen in 
zilver maken. Maak met behulp van zaagtechnieken de lijnen van een silhouet van een bloem of 
gezicht in een zilveren hanger. Door er gekleurd leer achter te doen komt de afbeelding naar voren. 
(locatie: Nederlands Zilvermuseum, Kazerneplein 4)

16.00 - 17.00 u Kinderconcert ‘Classic for Kids’
Op de middag voorafgaand aan het Oude Haven Concert in Schoonhoven is er natuurlijk weer 
een ‘Classic for Kids’, de kindereditie van het evenement. Een uurtje meeswingen en genieten van 
(klassieke) muziek voor jong en oud. De muzikanten geven uitleg en betrekken het publiek bij hun 
optreden.  
(locatie: podium over Oude Haven)

13.30 - 18.00 u City Beats – Kidsdag 
Op zaterdagmiddag is er speciaal voor de kinderen van Schoonhoven een kids editie van het 
festival City Beats. Met een optreden van de meidengroep ‘Raak’, feest DJ Bassie en daarnaast
verschillende leuke activiteiten voor de nieuwe generatie.
(locatie: Parkeerterrein P2 Centrum, Buiten de Veerpoort)

13.30 - 18.00 u City Beats! Schoonhoven (dag 2) 
Met o.a. Noisecontrollers, Girls Love DJ’s, Lady Bee, Alleen Maar Vuur, DJ Sener en de DUS
Sterrentent met Confetti Ravers Tickets v.a. € 15,80 via citybeatsschoonhoven.nl, Lekkerr (Haven
14) en Streakers (Dam 4a) (locatie: Parkeerterrein P2 Centrum, Buiten de Veerpoort)

21.00 - 22.30 u 22e Oude Haven Concert
Schoonhovens drukbezocht, klassiek openluchtconcert boven het water van de lommerrijke Oude 
Haven, misschien wel het mooiste plekje van de binnenstad. 
(locatie: podium over Oude Haven)

zondag 8 september

10.30 - 18.00 u Historisch Motor Evenement Schoonhoven
De eerste editie van het Historisch Motor Evenement Schoonhoven waarbij klassieke en historische 
wegracemotoren een representatief tijdsbeeld presenteren uit vervlogen tijden!  
(locatie: circuit Bedrijvenpark Zevender II, Goudstraat e.o.)
 
11.00 u Kinder voorstelling – Een huis voor Harrie
In het Arto Theater vindt de kindervoorstelling ‘Een huis voor Harrie’ plaats voor kinderen van 2 
jaar en ouder. Harry is een tevreden huiskat die graag melk drinkt voor de open haard. Maar door 
een ontmoeting met vlinder Vera wil ze op avontuur. Dan raakt ze  hopeloos verdwaald. Wat nu? 
Op zoek naar een nieuw huis!
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

         
16.00 - 17.00 u Openluchtkerkdienst in het Springerpark 
Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Parkdienst, georganiseerd door de kerken in Schoonhoven, 
‘Stadspost’. Neem voor de zekerheid een klapstoeltje mee. 
(locatie: Springerpark, ingang: Wal/Trompertswal)

Wijzigingen voorbehouden - kijk voor het meest actuele programma op nazomerfestival.info
maandag 2 t/m woensdag 4 september

v.a. 19.15 u Zilverstad Kegeltoernooi 
Populair nazomer kegeltoernooi voor kegelteams uit de hele regio. Inloop dagelijks vanaf 19.15 u. 
Meer informatie en aanmelden voor deelname kan via info@kegelhuisdeengel.nl
(locatie: Kegelhuis De Engel, Koestraat 4)

 
Tijdens evenementen CityKids treintje
Laat jij je kinderen kennismaken met popmuziek én klassiek? Speciaal voor hen rijdt er 
op zaterdag 7 september tijdens de evenementen een treintje tussen beide locaties. 
Opstapplaatsen bij de Oude Haven en Parkeerterrein P2 Centrum.
Het Citykids treintje is mede mogelijk dankzij Schoonhoven Partners

Aan dit symbool herken je de Zilverevenementen tijdens het Nazomerfestival.

Deze evenementen zijn zeker met kinderen een bezoek waard!

EXPOSITIES TIJDENS HET NAZOMERFESTIVAL

In het Zilvermuseum: Dynasty (t/m 8-3-2019)
Voor- en tegenspoed, aantrekken en afstoten, intriges en koninklijke ambities kenmerkten de 
dynastieën Van Kempen en Begeer. Machtige families met koninklijke ambities; fabrikanten die de 
wereld en echte royalty als hun klanten hadden. 

Expositie: Meesterstukken 2019
Tijdens het hele Nazomerfestival te zien: het prachtige eindexamenwerk van studenten
van de Vakschool Schoonhoven.
Toegang op vertoon van museumticket.

In de Galerie Meesters van de Zilverstad (Veerpoort): Expositie: Ruud Verkerk 
(27-7-2019 t/m 1-10-2019)

Of het nu gaat om een drankje of snack, bijzondere steekproducten, een 
fris Italiaans ijsje of een verrukkelijk veelgangendiner. Tijdens het hele 
12e Nazomerfestival ben je welkom bij de gastvrije Schoonhovense horeca! 
Diverse restaurants serveren speciale Nazomerfestival-menu’s.


