
27 augustus t/m 25 september 2022

FESTIVALPROGRAMMA

nazomerfestival.info
#nazomerschoonhoven

ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022
zaterdag 17 september 2022 

Vanaf 09.45 u Workshop Theezeefje maken 
Ben je op zoek naar een leuke workshop in Zilverstad Schoonhoven? Dan is dit een unieke kans. 
Zilversmid Maja Houtman, die bekend staat om haar bijzondere werk met Zilverdraad geeft 
eenmalig deze workshop. In deze workshop ontdek je een beetje het Geheim van de Smid en 
maak je zelf een theezeef met echt zilverdraad. 
(locatie: Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Kazerneplein 4)

Vanaf 14.00 u Estafette Marathon Schoonhoven  
Een uniek evenement, in het kader van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie, een marathon 
‘tussen’ Schoonhoven en Nieuwpoort. Schrijf je in met jouw team (1 tot 5 personen en 1 

over de Lekdijk van Schoonhoven, via de Viaanse brug, naar Nieuwpoort. Schrijf jouw team nu 
in: www.inschrijven.nl Sluit deze sportieve prestatie af met het gezellige Foodtruck Festival in 
Nieuwpoort. Meer informatie?
nieuwpoort (startlocatie: Nieuwpoort / Clubhuis Avantri, Nieuwe Singel 25)

Vanaf 18.00 u Nazomer Coverfestival 
Kom en geniet van livemuziek bij Café The Limerick!
(locatie: Café The Limerick, Lopikerstraat 21)

11.00 - 17.00 u Oogst- en streekmarkt Springerpark
Wat is er nou lekkerder en leuker dan verse streekproducten, direct van de boer en andere 
voedselmakers, uit je eigen regio. Daar kan toch niets tegenop. Met bovendien een eerlijke 

nuttigen of thuis te bereiden.
(locatie: Springerpark Schoonhoven)

13:00 – 17:00 u Waterlinie Wijnwandeling 
Bijna 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen 

worden gestopt. Nieuwpoort en Schoonhoven waren als versterkte vestingstad onderdeel van 
de Nederlandse defensie. De Waterlinie Wijnwandeling neemt je mee naar die tijd! De wandeling 
leidt je langs unieke plekken in Schoonhoven en Nieuwpoort, met onderweg diverse culinaire 
stops. Aan vervoer naar de overkant van de Lek is gedacht!

Aan de Waterlinie Wijnwandeling doen meerdere horecagelegenheden mee; zoals Brasserie 

Proef je mee? Koop nu je tickets via: www.riveroschoonhoven.nl/agenda/ 

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

door twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken 
Niemeer, Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé 
detective. Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)

zondag 18 september

14.30 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)

 
VRIJDAG 23 SEPTEMBER, ZATERDAG 24 EN 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

vrijdag 23 september 

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  
   

zaterdag 24 september

Hele dag Batholomeüsdag 2022 
Geniet van de jaarmarkt in de binnenstad: heerlijk struinen langs kraampjes en terrassen in de 
binnenstad.
(locatie: Binnenstad Schoonhoven)

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  

Zondag 25 september

11.00 - 16.00 u Modelbouwtentoonstelling: Carmeliet op Stoom

vormen van modelbouw worden getoond en gedemonstreerd. Kom vooral kijken naar al deze 

om een vrijwillige bijdrage te doen. 

Zelf deelnemen
Heb je zelf iets moois gemaakt? Een mooi model of een werkende modelmachine? En zou je die 
best wel eens willen laten zien aan een groot publiek ?Geef je dan vooral op voor deelname aan 
Carmeliet op Stoom via de Facebookpagina van ons evenement of via jafaaij@upcmail.nl. 
(locatie: Baraq, Het Bastion 5)

14.30 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  
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zaterdag 10 september

20.00 u Silent Disco

deze nazomer terug! Met de bekende formule, 3 kanalen, de gezelligste muziek en kekke DJ’s! Heb jij 
jouw kaartje al gereserveerd? Niet? Doe dit dan gelijk: https://www.eventbrite.nl/
(locatie: Baraq, Het Bastion 5)

20.15 u Cabaret: Kees van Amstel met ‘Vluchtweg altijd vrijhouden’
Deze nieuwe show van Kees van Amstel, wederom geregisseerd door zijn vaste regisseur Lebbis, 
moet je zeker gezien hebben. Ben je een vechter of een vluchter in het leven? Kees gaat niet graag de 
confrontatie aan, hij vlucht liever. Liefst naar een ver buitenland of naar het theater of gewoon naar 
ergens in zijn hoofd. In ieder geval houdt hij altijd zijn vluchtweg vrij. Want je weet nooit… Gelukkig 
voor jullie met veel verhalen. En grappen. Veel grappen. 
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

Hele dag Overtocht met historisch schip & knallend Vestingfeest  
Exact 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen Frankrijk 

gaan en organiseren diverse festiviteiten en activiteiten rondom dit jubileum! Zaterdag overdag kun 

En is er vanaf 15 uur een knallend Vestingfeest compleet met Vuurwerkshow en DJ’s. Geniet van een 

spectaculaire vuurwerkshow op muziek! 

zondag 11 september

13.00 - 17.00 u Wandel een Rondje Kunst

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en 
tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er twintig leuke vragen bedacht. 
Aanrader! 
(locatie: binnenstad Schoonhoven)

11:00 – 17:00 u Historisch Motor Evenement 

klassieke en historische racemotoren zo regelmatig mogelijk hun rondjes op het parcours van 

tijdsbeeld uit vervlogen dagen aan het publiek presenteren. Je kunt je inschrijven voor: 50 cc klasse 

De dag is als volgt ingedeeld: 8.00 tot ±10.30 uur inschrijven van deelnemers, motorkeuring, circuit 

prijsuitreiking plaatsvinden.
(locatie: De Diamant 10, Schoonhoven) 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS EN ZONDAG 
28 AUGUSTUS

zaterdag 27 augustus

10.00 - 15.00 u Rommelmarkt Willige Langerak 
Deze rommelmarkt is uitgegroeid tot één van de grootste en gezelligste rommelmarkten in de 

(locatie: Witte Kerkje Willige Langerak, De Montignylaan 18)

16:00 -17:00 u Kindermuziekevenement de Muziekfabriek

Schoonhoven en wordt georganiseerd op het podium van het Oude Haven Concert. Samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes ter plekke een supervette beat maken in samenwerking met Jitse en 

(locatie: Podium Oude Haven)

Hele dag Schoonhoven maakt muziek 
Geniet deze hele dag van muziek in de Zilverstad!

21:00 uur – 22:30 Oude Haven Concert 

(locatie: Oude Haven)

Tip! Combineer dit unieke concert met een volledig avondje uit en boek vooraf een diner in één 

noodzakelijk.

    
    

zondag 28 augustus

13.00 - 17.00 u Winkelzondag 
Kom tijdens het Nazomerfestival ook gezellig shoppen in de binnenstad van Schoonhoven en als je 
er dan toch bent, sluit het winkelen dan af met een heerlijke lunch bij één van de vele toffe horeca 
plekjes die de stad rijk is.
(locatie:binnenstad)

ZATERDAG 3 SEPTEMBER EN ZONDAG 
4 SEPTEMBER 2022

zaterdag 3 september

09.00 – 12.00 u 66e Zilverstad Wandeltocht
De Zilverstadtocht wordt gevormd door een aantal wandeltochten over verschillende afstanden, 
die zowel door de stad zelf als door de bijzonder mooie omgeving van Schoonhoven leiden. Je kunt 

(locatie: Verenigingshuis De Zilverstad, Nieuwe Singel 39) 

20.15 u Cabaret: Jan Beuving met Restante 
Een tipje van de sluier:  Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, maar oude Grieken moet je niet 

blijft. Haren in het doucheputje. De verhalen uit je jeugd. En de wiskunde natuurlijk: die is het 
eeuwigst van allemaal. Ook Jan Beuving blijft liedjes schrijven en Tom Dicke blijft aan de vleugel 
zitten.
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

zondag 4 september

v.a. 12.00 u 10e Avantri Nazomerloop 
Tijdens het Nazomerfestival kun je ook verschillende sportieve activiteiten ondernemen, zoals 

30 minuten voor starttijd ter plekke aanmelden! 

(locatie: Nieuwe Singel 25)

VRIJDAG 9 SEPTEMBER, ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
EN ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

 
vrijdag 9 september

13.00 – 17.00 u Rondje Kunst / binnenstad Schoonhoven

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort 
en wandel door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het 
Zilvermuseum weer terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met 
lokale kunstenaars en tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er 
twintig leuke vragen bedacht. Aanrader!
(locatie: binnenstad Schoonhoven) 

19:00 – 00:00 u Openlucht Bioscoop in het Springerpark 

Springerpark. Neem je eigen kleedje, stoeltje of hangmat mee en zoek een plekje uit! Voor popcorn 

(Locatie: Het Springerpark)        
 

zaterdag 10 september

11.00 – 17.00 u Wandel een Rondje Kunst 

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en tegelijk 
te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er twintig leuke vragen bedacht. Aanrader!
(locatie: binnenstad Schoonhoven)

Hele dag Open Monumentendag in de Krimpenerwaard
Tijdens deze dag zijn in heel Nederland veel monumenten open en (gratis) te bezoeken. Ook 
worden er diverse leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan gemaal Verdoold in Gouderak, museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht 
of de Dorpskerk in Ouderkerk a/d IJssel? Ook historische verenigingen hebben interessante 
programma’s samengesteld. En, je maakt het dagje uit helemaal compleet met een mooie (en 
leerzame) wandel-, fiets- of vaartocht.

12:30 – 16:30 u Kanoën op de gracht van Schoonhoven  

(locatie: Naast de Muziektent in het Springerpark)

 
  Parkeren?

P1 / P2

Deze evenementen zijn zeker met kinderen een bezoek waard!

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

        Ontdek de meesterstekens in het straatwerk
Tip! Wandel tijdens het Nazomerfestival langs de zilveren  tegels van 
de Meestertegelroute in de binnenstad. Voor meer informatie over de 
Zilvermeesters  die hier gewoond en gewerkt hebben ga naar:
www.inschoonhoven.nl/ontdek-schoonhoven/zilver/meestertekens
        

zaterdag 10 september

20.00 u Silent Disco

deze nazomer terug! Met de bekende formule, 3 kanalen, de gezelligste muziek en kekke DJ’s! Heb jij 
jouw kaartje al gereserveerd? Niet? Doe dit dan gelijk: https://www.eventbrite.nl/
(locatie: Baraq, Het Bastion 5)

20.15 u Cabaret: Kees van Amstel met ‘Vluchtweg altijd vrijhouden’
Deze nieuwe show van Kees van Amstel, wederom geregisseerd door zijn vaste regisseur Lebbis, 
moet je zeker gezien hebben. Ben je een vechter of een vluchter in het leven? Kees gaat niet graag de 
confrontatie aan, hij vlucht liever. Liefst naar een ver buitenland of naar het theater of gewoon naar 
ergens in zijn hoofd. In ieder geval houdt hij altijd zijn vluchtweg vrij. Want je weet nooit… Gelukkig 
voor jullie met veel verhalen. En grappen. Veel grappen. 
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

Hele dag Overtocht met historisch schip & knallend Vestingfeest  
Exact 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen Frankrijk 

gaan en organiseren diverse festiviteiten en activiteiten rondom dit jubileum! Zaterdag overdag kun 

En is er vanaf 15 uur een knallend Vestingfeest compleet met Vuurwerkshow en DJ’s. Geniet van een 

spectaculaire vuurwerkshow op muziek! 

zondag 11 september

13.00 - 17.00 u Wandel een Rondje Kunst

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en 
tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er twintig leuke vragen bedacht. 
Aanrader! 
(locatie: binnenstad Schoonhoven)

11:00 – 17:00 u Historisch Motor Evenement 

klassieke en historische racemotoren zo regelmatig mogelijk hun rondjes op het parcours van 

tijdsbeeld uit vervlogen dagen aan het publiek presenteren. Je kunt je inschrijven voor: 50 cc klasse 

De dag is als volgt ingedeeld: 8.00 tot ±10.30 uur inschrijven van deelnemers, motorkeuring, circuit 

prijsuitreiking plaatsvinden.
(locatie: De Diamant 10, Schoonhoven) 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS EN ZONDAG 
28 AUGUSTUS

zaterdag 27 augustus

10.00 - 15.00 u Rommelmarkt Willige Langerak 
Deze rommelmarkt is uitgegroeid tot één van de grootste en gezelligste rommelmarkten in de 

(locatie: Witte Kerkje Willige Langerak, De Montignylaan 18)

16:00 -17:00 u Kindermuziekevenement de Muziekfabriek

Schoonhoven en wordt georganiseerd op het podium van het Oude Haven Concert. Samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes ter plekke een supervette beat maken in samenwerking met Jitse en 

(locatie: Podium Oude Haven)

Hele dag Schoonhoven maakt muziek 
Geniet deze hele dag van muziek in de Zilverstad!

21:00 uur – 22:30 Oude Haven Concert 

(locatie: Oude Haven)

Tip! Combineer dit unieke concert met een volledig avondje uit en boek vooraf een diner in één 

noodzakelijk.

    
    

zondag 28 augustus

13.00 - 17.00 u Winkelzondag 
Kom tijdens het Nazomerfestival ook gezellig shoppen in de binnenstad van Schoonhoven en als je 
er dan toch bent, sluit het winkelen dan af met een heerlijke lunch bij één van de vele toffe horeca 
plekjes die de stad rijk is.
(locatie:binnenstad)

ZATERDAG 3 SEPTEMBER EN ZONDAG 
4 SEPTEMBER 2022

zaterdag 3 september

09.00 – 12.00 u 66e Zilverstad Wandeltocht
De Zilverstadtocht wordt gevormd door een aantal wandeltochten over verschillende afstanden, 
die zowel door de stad zelf als door de bijzonder mooie omgeving van Schoonhoven leiden. Je kunt 

(locatie: Verenigingshuis De Zilverstad, Nieuwe Singel 39) 

20.15 u Cabaret: Jan Beuving met Restante 
Een tipje van de sluier:  Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, maar oude Grieken moet je niet 

blijft. Haren in het doucheputje. De verhalen uit je jeugd. En de wiskunde natuurlijk: die is het 
eeuwigst van allemaal. Ook Jan Beuving blijft liedjes schrijven en Tom Dicke blijft aan de vleugel 
zitten.
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

zondag 4 september

v.a. 12.00 u 10e Avantri Nazomerloop 
Tijdens het Nazomerfestival kun je ook verschillende sportieve activiteiten ondernemen, zoals 

30 minuten voor starttijd ter plekke aanmelden! 

(locatie: Nieuwe Singel 25)

VRIJDAG 9 SEPTEMBER, ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
EN ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

 
vrijdag 9 september
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Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort 
en wandel door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het 
Zilvermuseum weer terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met 
lokale kunstenaars en tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er 
twintig leuke vragen bedacht. Aanrader!
(locatie: binnenstad Schoonhoven) 

19:00 – 00:00 u Openlucht Bioscoop in het Springerpark 

Springerpark. Neem je eigen kleedje, stoeltje of hangmat mee en zoek een plekje uit! Voor popcorn 

(Locatie: Het Springerpark)        
 

zaterdag 10 september

11.00 – 17.00 u Wandel een Rondje Kunst 
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door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en tegelijk 
te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er twintig leuke vragen bedacht. Aanrader!
(locatie: binnenstad Schoonhoven)

Hele dag Open Monumentendag in de Krimpenerwaard
Tijdens deze dag zijn in heel Nederland veel monumenten open en (gratis) te bezoeken. Ook 
worden er diverse leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan gemaal Verdoold in Gouderak, museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht 
of de Dorpskerk in Ouderkerk a/d IJssel? Ook historische verenigingen hebben interessante 
programma’s samengesteld. En, je maakt het dagje uit helemaal compleet met een mooie (en 
leerzame) wandel-, fiets- of vaartocht.

12:30 – 16:30 u Kanoën op de gracht van Schoonhoven  

(locatie: Naast de Muziektent in het Springerpark)

 
  Parkeren?

P1 / P2

Deze evenementen zijn zeker met kinderen een bezoek waard!

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

        Ontdek de meesterstekens in het straatwerk
Tip! Wandel tijdens het Nazomerfestival langs de zilveren  tegels van 
de Meestertegelroute in de binnenstad. Voor meer informatie over de 
Zilvermeesters  die hier gewoond en gewerkt hebben ga naar:
www.inschoonhoven.nl/ontdek-schoonhoven/zilver/meestertekens
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confrontatie aan, hij vlucht liever. Liefst naar een ver buitenland of naar het theater of gewoon naar 
ergens in zijn hoofd. In ieder geval houdt hij altijd zijn vluchtweg vrij. Want je weet nooit… Gelukkig 
voor jullie met veel verhalen. En grappen. Veel grappen. 
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

Hele dag Overtocht met historisch schip & knallend Vestingfeest  
Exact 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen Frankrijk 
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En is er vanaf 15 uur een knallend Vestingfeest compleet met Vuurwerkshow en DJ’s. Geniet van een 

spectaculaire vuurwerkshow op muziek! 
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13.00 - 17.00 u Wandel een Rondje Kunst

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en 
tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er twintig leuke vragen bedacht. 
Aanrader! 
(locatie: binnenstad Schoonhoven)

11:00 – 17:00 u Historisch Motor Evenement 

klassieke en historische racemotoren zo regelmatig mogelijk hun rondjes op het parcours van 

tijdsbeeld uit vervlogen dagen aan het publiek presenteren. Je kunt je inschrijven voor: 50 cc klasse 

De dag is als volgt ingedeeld: 8.00 tot ±10.30 uur inschrijven van deelnemers, motorkeuring, circuit 

prijsuitreiking plaatsvinden.
(locatie: De Diamant 10, Schoonhoven) 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS EN ZONDAG 
28 AUGUSTUS

zaterdag 27 augustus

10.00 - 15.00 u Rommelmarkt Willige Langerak 
Deze rommelmarkt is uitgegroeid tot één van de grootste en gezelligste rommelmarkten in de 

(locatie: Witte Kerkje Willige Langerak, De Montignylaan 18)

16:00 -17:00 u Kindermuziekevenement de Muziekfabriek

Schoonhoven en wordt georganiseerd op het podium van het Oude Haven Concert. Samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes ter plekke een supervette beat maken in samenwerking met Jitse en 

(locatie: Podium Oude Haven)

Hele dag Schoonhoven maakt muziek 
Geniet deze hele dag van muziek in de Zilverstad!

21:00 uur – 22:30 Oude Haven Concert 

(locatie: Oude Haven)

Tip! Combineer dit unieke concert met een volledig avondje uit en boek vooraf een diner in één 

noodzakelijk.
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13.00 - 17.00 u Winkelzondag 
Kom tijdens het Nazomerfestival ook gezellig shoppen in de binnenstad van Schoonhoven en als je 
er dan toch bent, sluit het winkelen dan af met een heerlijke lunch bij één van de vele toffe horeca 
plekjes die de stad rijk is.
(locatie:binnenstad)
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09.00 – 12.00 u 66e Zilverstad Wandeltocht
De Zilverstadtocht wordt gevormd door een aantal wandeltochten over verschillende afstanden, 
die zowel door de stad zelf als door de bijzonder mooie omgeving van Schoonhoven leiden. Je kunt 

(locatie: Verenigingshuis De Zilverstad, Nieuwe Singel 39) 

20.15 u Cabaret: Jan Beuving met Restante 
Een tipje van de sluier:  Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, maar oude Grieken moet je niet 

blijft. Haren in het doucheputje. De verhalen uit je jeugd. En de wiskunde natuurlijk: die is het 
eeuwigst van allemaal. Ook Jan Beuving blijft liedjes schrijven en Tom Dicke blijft aan de vleugel 
zitten.
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)
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v.a. 12.00 u 10e Avantri Nazomerloop 
Tijdens het Nazomerfestival kun je ook verschillende sportieve activiteiten ondernemen, zoals 

30 minuten voor starttijd ter plekke aanmelden! 

(locatie: Nieuwe Singel 25)
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EN ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022
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13.00 – 17.00 u Rondje Kunst / binnenstad Schoonhoven

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort 
en wandel door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het 
Zilvermuseum weer terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met 
lokale kunstenaars en tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er 
twintig leuke vragen bedacht. Aanrader!
(locatie: binnenstad Schoonhoven) 

19:00 – 00:00 u Openlucht Bioscoop in het Springerpark 

Springerpark. Neem je eigen kleedje, stoeltje of hangmat mee en zoek een plekje uit! Voor popcorn 

(Locatie: Het Springerpark)        
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11.00 – 17.00 u Wandel een Rondje Kunst 

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en tegelijk 
te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er twintig leuke vragen bedacht. Aanrader!
(locatie: binnenstad Schoonhoven)

Hele dag Open Monumentendag in de Krimpenerwaard
Tijdens deze dag zijn in heel Nederland veel monumenten open en (gratis) te bezoeken. Ook 
worden er diverse leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan gemaal Verdoold in Gouderak, museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht 
of de Dorpskerk in Ouderkerk a/d IJssel? Ook historische verenigingen hebben interessante 
programma’s samengesteld. En, je maakt het dagje uit helemaal compleet met een mooie (en 
leerzame) wandel-, fiets- of vaartocht.

12:30 – 16:30 u Kanoën op de gracht van Schoonhoven  

(locatie: Naast de Muziektent in het Springerpark)

 
  Parkeren?

P1 / P2

Deze evenementen zijn zeker met kinderen een bezoek waard!

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

        Ontdek de meesterstekens in het straatwerk
Tip! Wandel tijdens het Nazomerfestival langs de zilveren  tegels van 
de Meestertegelroute in de binnenstad. Voor meer informatie over de 
Zilvermeesters  die hier gewoond en gewerkt hebben ga naar:
www.inschoonhoven.nl/ontdek-schoonhoven/zilver/meestertekens
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20.00 u Silent Disco

deze nazomer terug! Met de bekende formule, 3 kanalen, de gezelligste muziek en kekke DJ’s! Heb jij 
jouw kaartje al gereserveerd? Niet? Doe dit dan gelijk: https://www.eventbrite.nl/
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20.15 u Cabaret: Kees van Amstel met ‘Vluchtweg altijd vrijhouden’
Deze nieuwe show van Kees van Amstel, wederom geregisseerd door zijn vaste regisseur Lebbis, 
moet je zeker gezien hebben. Ben je een vechter of een vluchter in het leven? Kees gaat niet graag de 
confrontatie aan, hij vlucht liever. Liefst naar een ver buitenland of naar het theater of gewoon naar 
ergens in zijn hoofd. In ieder geval houdt hij altijd zijn vluchtweg vrij. Want je weet nooit… Gelukkig 
voor jullie met veel verhalen. En grappen. Veel grappen. 
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

Hele dag Overtocht met historisch schip & knallend Vestingfeest  
Exact 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen Frankrijk 

gaan en organiseren diverse festiviteiten en activiteiten rondom dit jubileum! Zaterdag overdag kun 

En is er vanaf 15 uur een knallend Vestingfeest compleet met Vuurwerkshow en DJ’s. Geniet van een 

spectaculaire vuurwerkshow op muziek! 

zondag 11 september

13.00 - 17.00 u Wandel een Rondje Kunst

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en 
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(locatie: Podium Oude Haven)

Hele dag Schoonhoven maakt muziek 
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Tip! Combineer dit unieke concert met een volledig avondje uit en boek vooraf een diner in één 
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worden er diverse leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan gemaal Verdoold in Gouderak, museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht 
of de Dorpskerk in Ouderkerk a/d IJssel? Ook historische verenigingen hebben interessante 
programma’s samengesteld. En, je maakt het dagje uit helemaal compleet met een mooie (en 
leerzame) wandel-, fiets- of vaartocht.
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Deze evenementen zijn zeker met kinderen een bezoek waard!

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

        Ontdek de meesterstekens in het straatwerk
Tip! Wandel tijdens het Nazomerfestival langs de zilveren  tegels van 
de Meestertegelroute in de binnenstad. Voor meer informatie over de 
Zilvermeesters  die hier gewoond en gewerkt hebben ga naar:
www.inschoonhoven.nl/ontdek-schoonhoven/zilver/meestertekens
        

zaterdag 10 september

20.00 u Silent Disco

deze nazomer terug! Met de bekende formule, 3 kanalen, de gezelligste muziek en kekke DJ’s! Heb jij 
jouw kaartje al gereserveerd? Niet? Doe dit dan gelijk: https://www.eventbrite.nl/
(locatie: Baraq, Het Bastion 5)

20.15 u Cabaret: Kees van Amstel met ‘Vluchtweg altijd vrijhouden’
Deze nieuwe show van Kees van Amstel, wederom geregisseerd door zijn vaste regisseur Lebbis, 
moet je zeker gezien hebben. Ben je een vechter of een vluchter in het leven? Kees gaat niet graag de 
confrontatie aan, hij vlucht liever. Liefst naar een ver buitenland of naar het theater of gewoon naar 
ergens in zijn hoofd. In ieder geval houdt hij altijd zijn vluchtweg vrij. Want je weet nooit… Gelukkig 
voor jullie met veel verhalen. En grappen. Veel grappen. 
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

Hele dag Overtocht met historisch schip & knallend Vestingfeest  
Exact 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen Frankrijk 

gaan en organiseren diverse festiviteiten en activiteiten rondom dit jubileum! Zaterdag overdag kun 

En is er vanaf 15 uur een knallend Vestingfeest compleet met Vuurwerkshow en DJ’s. Geniet van een 

spectaculaire vuurwerkshow op muziek! 

zondag 11 september

13.00 - 17.00 u Wandel een Rondje Kunst

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en 
tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er twintig leuke vragen bedacht. 
Aanrader! 
(locatie: binnenstad Schoonhoven)

11:00 – 17:00 u Historisch Motor Evenement 

klassieke en historische racemotoren zo regelmatig mogelijk hun rondjes op het parcours van 

tijdsbeeld uit vervlogen dagen aan het publiek presenteren. Je kunt je inschrijven voor: 50 cc klasse 

De dag is als volgt ingedeeld: 8.00 tot ±10.30 uur inschrijven van deelnemers, motorkeuring, circuit 

prijsuitreiking plaatsvinden.
(locatie: De Diamant 10, Schoonhoven) 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS EN ZONDAG 
28 AUGUSTUS

zaterdag 27 augustus

10.00 - 15.00 u Rommelmarkt Willige Langerak 
Deze rommelmarkt is uitgegroeid tot één van de grootste en gezelligste rommelmarkten in de 

(locatie: Witte Kerkje Willige Langerak, De Montignylaan 18)

16:00 -17:00 u Kindermuziekevenement de Muziekfabriek

Schoonhoven en wordt georganiseerd op het podium van het Oude Haven Concert. Samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes ter plekke een supervette beat maken in samenwerking met Jitse en 

(locatie: Podium Oude Haven)

Hele dag Schoonhoven maakt muziek 
Geniet deze hele dag van muziek in de Zilverstad!

21:00 uur – 22:30 Oude Haven Concert 

(locatie: Oude Haven)

Tip! Combineer dit unieke concert met een volledig avondje uit en boek vooraf een diner in één 

noodzakelijk.

    
    

zondag 28 augustus

13.00 - 17.00 u Winkelzondag 
Kom tijdens het Nazomerfestival ook gezellig shoppen in de binnenstad van Schoonhoven en als je 
er dan toch bent, sluit het winkelen dan af met een heerlijke lunch bij één van de vele toffe horeca 
plekjes die de stad rijk is.
(locatie:binnenstad)

ZATERDAG 3 SEPTEMBER EN ZONDAG 
4 SEPTEMBER 2022

zaterdag 3 september

09.00 – 12.00 u 66e Zilverstad Wandeltocht
De Zilverstadtocht wordt gevormd door een aantal wandeltochten over verschillende afstanden, 
die zowel door de stad zelf als door de bijzonder mooie omgeving van Schoonhoven leiden. Je kunt 

(locatie: Verenigingshuis De Zilverstad, Nieuwe Singel 39) 

20.15 u Cabaret: Jan Beuving met Restante 
Een tipje van de sluier:  Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, maar oude Grieken moet je niet 

blijft. Haren in het doucheputje. De verhalen uit je jeugd. En de wiskunde natuurlijk: die is het 
eeuwigst van allemaal. Ook Jan Beuving blijft liedjes schrijven en Tom Dicke blijft aan de vleugel 
zitten.
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

zondag 4 september

v.a. 12.00 u 10e Avantri Nazomerloop 
Tijdens het Nazomerfestival kun je ook verschillende sportieve activiteiten ondernemen, zoals 

30 minuten voor starttijd ter plekke aanmelden! 

(locatie: Nieuwe Singel 25)

VRIJDAG 9 SEPTEMBER, ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
EN ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

 
vrijdag 9 september
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lokale kunstenaars en tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er 
twintig leuke vragen bedacht. Aanrader!
(locatie: binnenstad Schoonhoven) 

19:00 – 00:00 u Openlucht Bioscoop in het Springerpark 

Springerpark. Neem je eigen kleedje, stoeltje of hangmat mee en zoek een plekje uit! Voor popcorn 

(Locatie: Het Springerpark)        
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Tijdens deze dag zijn in heel Nederland veel monumenten open en (gratis) te bezoeken. Ook 
worden er diverse leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan gemaal Verdoold in Gouderak, museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht 
of de Dorpskerk in Ouderkerk a/d IJssel? Ook historische verenigingen hebben interessante 
programma’s samengesteld. En, je maakt het dagje uit helemaal compleet met een mooie (en 
leerzame) wandel-, fiets- of vaartocht.

12:30 – 16:30 u Kanoën op de gracht van Schoonhoven  

(locatie: Naast de Muziektent in het Springerpark)
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P1 / P2
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Deze evenementen zijn zeker met kinderen een bezoek waard!

Of het nu gaat om een drankje of snack, bijzondere steekproducten, een 
fris Italiaans ijsje of een verrukkelijk veelgangendiner. Tijdens het hele 
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voor jullie met veel verhalen. En grappen. Veel grappen. 
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

Hele dag Overtocht met historisch schip & knallend Vestingfeest  
Exact 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen Frankrijk 

gaan en organiseren diverse festiviteiten en activiteiten rondom dit jubileum! Zaterdag overdag kun 

En is er vanaf 15 uur een knallend Vestingfeest compleet met Vuurwerkshow en DJ’s. Geniet van een 

spectaculaire vuurwerkshow op muziek! 

zondag 11 september

13.00 - 17.00 u Wandel een Rondje Kunst

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het Zilvermuseum weer 
terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met lokale kunstenaars en 
tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er twintig leuke vragen bedacht. 
Aanrader! 
(locatie: binnenstad Schoonhoven)

11:00 – 17:00 u Historisch Motor Evenement 

klassieke en historische racemotoren zo regelmatig mogelijk hun rondjes op het parcours van 

tijdsbeeld uit vervlogen dagen aan het publiek presenteren. Je kunt je inschrijven voor: 50 cc klasse 

De dag is als volgt ingedeeld: 8.00 tot ±10.30 uur inschrijven van deelnemers, motorkeuring, circuit 

prijsuitreiking plaatsvinden.
(locatie: De Diamant 10, Schoonhoven) 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS EN ZONDAG 
28 AUGUSTUS

zaterdag 27 augustus

10.00 - 15.00 u Rommelmarkt Willige Langerak 
Deze rommelmarkt is uitgegroeid tot één van de grootste en gezelligste rommelmarkten in de 

(locatie: Witte Kerkje Willige Langerak, De Montignylaan 18)

16:00 -17:00 u Kindermuziekevenement de Muziekfabriek

Schoonhoven en wordt georganiseerd op het podium van het Oude Haven Concert. Samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes ter plekke een supervette beat maken in samenwerking met Jitse en 

(locatie: Podium Oude Haven)

Hele dag Schoonhoven maakt muziek 
Geniet deze hele dag van muziek in de Zilverstad!

21:00 uur – 22:30 Oude Haven Concert 

(locatie: Oude Haven)

Tip! Combineer dit unieke concert met een volledig avondje uit en boek vooraf een diner in één 

noodzakelijk.

    
    

zondag 28 augustus

13.00 - 17.00 u Winkelzondag 
Kom tijdens het Nazomerfestival ook gezellig shoppen in de binnenstad van Schoonhoven en als je 
er dan toch bent, sluit het winkelen dan af met een heerlijke lunch bij één van de vele toffe horeca 
plekjes die de stad rijk is.
(locatie:binnenstad)

ZATERDAG 3 SEPTEMBER EN ZONDAG 
4 SEPTEMBER 2022

zaterdag 3 september

09.00 – 12.00 u 66e Zilverstad Wandeltocht
De Zilverstadtocht wordt gevormd door een aantal wandeltochten over verschillende afstanden, 
die zowel door de stad zelf als door de bijzonder mooie omgeving van Schoonhoven leiden. Je kunt 

(locatie: Verenigingshuis De Zilverstad, Nieuwe Singel 39) 

20.15 u Cabaret: Jan Beuving met Restante 
Een tipje van de sluier:  Niets blijft’, zeiden de oude Grieken, maar oude Grieken moet je niet 

blijft. Haren in het doucheputje. De verhalen uit je jeugd. En de wiskunde natuurlijk: die is het 
eeuwigst van allemaal. Ook Jan Beuving blijft liedjes schrijven en Tom Dicke blijft aan de vleugel 
zitten.
(locatie: Arto Theater, Het Klooster 5)

zondag 4 september

v.a. 12.00 u 10e Avantri Nazomerloop 
Tijdens het Nazomerfestival kun je ook verschillende sportieve activiteiten ondernemen, zoals 

30 minuten voor starttijd ter plekke aanmelden! 

(locatie: Nieuwe Singel 25)

VRIJDAG 9 SEPTEMBER, ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
EN ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

 
vrijdag 9 september

13.00 – 17.00 u Rondje Kunst / binnenstad Schoonhoven

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort 
en wandel door de Haven, Koestraat, langs het Springerpark, door de Lopikerstraat via het 
Zilvermuseum weer terug naar de Haven. Een laagdrempelig manier om kennis te maken met 
lokale kunstenaars en tegelijk te genieten van de prachtige binnenstad. Voor kinderen zijn er 
twintig leuke vragen bedacht. Aanrader!
(locatie: binnenstad Schoonhoven) 

19:00 – 00:00 u Openlucht Bioscoop in het Springerpark 

Springerpark. Neem je eigen kleedje, stoeltje of hangmat mee en zoek een plekje uit! Voor popcorn 

(Locatie: Het Springerpark)        
 

zaterdag 10 september

11.00 – 17.00 u Wandel een Rondje Kunst 

Bewonder op 16 plekken de mooiste werken van lokale kunstenaars. Start bij de Veerpoort en wandel 
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Hele dag Open Monumentendag in de Krimpenerwaard
Tijdens deze dag zijn in heel Nederland veel monumenten open en (gratis) te bezoeken. Ook 
worden er diverse leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan gemaal Verdoold in Gouderak, museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht 
of de Dorpskerk in Ouderkerk a/d IJssel? Ook historische verenigingen hebben interessante 
programma’s samengesteld. En, je maakt het dagje uit helemaal compleet met een mooie (en 
leerzame) wandel-, fiets- of vaartocht.

12:30 – 16:30 u Kanoën op de gracht van Schoonhoven  

(locatie: Naast de Muziektent in het Springerpark)

 
  Parkeren?

P1 / P2

Deze evenementen zijn zeker met kinderen een bezoek waard!

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

        Ontdek de meesterstekens in het straatwerk
Tip! Wandel tijdens het Nazomerfestival langs de zilveren  tegels van 
de Meestertegelroute in de binnenstad. Voor meer informatie over de 
Zilvermeesters  die hier gewoond en gewerkt hebben ga naar:
www.inschoonhoven.nl/ontdek-schoonhoven/zilver/meestertekens
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27 augustus t/m 25 september 2022

FESTIVALPROGRAMMA

nazomerfestival.info
#nazomerschoonhoven

ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022
zaterdag 17 september 2022 

Vanaf 09.45 u Workshop Theezeefje maken 
Ben je op zoek naar een leuke workshop in Zilverstad Schoonhoven? Dan is dit een unieke kans. 
Zilversmid Maja Houtman, die bekend staat om haar bijzondere werk met Zilverdraad geeft 
eenmalig deze workshop. In deze workshop ontdek je een beetje het Geheim van de Smid en 
maak je zelf een theezeef met echt zilverdraad. 
(locatie: Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Kazerneplein 4)

Vanaf 14.00 u Estafette Marathon Schoonhoven  
Een uniek evenement, in het kader van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie, een marathon 
‘tussen’ Schoonhoven en Nieuwpoort. Schrijf je in met jouw team (1 tot 5 personen en 1 

over de Lekdijk van Schoonhoven, via de Viaanse brug, naar Nieuwpoort. Schrijf jouw team nu 
in: www.inschrijven.nl Sluit deze sportieve prestatie af met het gezellige Foodtruck Festival in 
Nieuwpoort. Meer informatie?
nieuwpoort (startlocatie: Nieuwpoort / Clubhuis Avantri, Nieuwe Singel 25)

Vanaf 18.00 u Nazomer Coverfestival 
Kom en geniet van livemuziek bij Café The Limerick!
(locatie: Café The Limerick, Lopikerstraat 21)

11.00 - 17.00 u Oogst- en streekmarkt Springerpark
Wat is er nou lekkerder en leuker dan verse streekproducten, direct van de boer en andere 
voedselmakers, uit je eigen regio. Daar kan toch niets tegenop. Met bovendien een eerlijke 

nuttigen of thuis te bereiden.
(locatie: Springerpark Schoonhoven)

13:00 – 17:00 u Waterlinie Wijnwandeling 
Bijna 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen 

worden gestopt. Nieuwpoort en Schoonhoven waren als versterkte vestingstad onderdeel van 
de Nederlandse defensie. De Waterlinie Wijnwandeling neemt je mee naar die tijd! De wandeling 
leidt je langs unieke plekken in Schoonhoven en Nieuwpoort, met onderweg diverse culinaire 
stops. Aan vervoer naar de overkant van de Lek is gedacht!

Aan de Waterlinie Wijnwandeling doen meerdere horecagelegenheden mee; zoals Brasserie 

Proef je mee? Koop nu je tickets via: www.riveroschoonhoven.nl/agenda/ 

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

door twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken 
Niemeer, Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé 
detective. Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)

zondag 18 september

14.30 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)

 
VRIJDAG 23 SEPTEMBER, ZATERDAG 24 EN 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

vrijdag 23 september 

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  
   

zaterdag 24 september

Hele dag Batholomeüsdag 2022 
Geniet van de jaarmarkt in de binnenstad: heerlijk struinen langs kraampjes en terrassen in de 
binnenstad.
(locatie: Binnenstad Schoonhoven)

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  

Zondag 25 september

11.00 - 16.00 u Modelbouwtentoonstelling: Carmeliet op Stoom

vormen van modelbouw worden getoond en gedemonstreerd. Kom vooral kijken naar al deze 

om een vrijwillige bijdrage te doen. 

Zelf deelnemen
Heb je zelf iets moois gemaakt? Een mooi model of een werkende modelmachine? En zou je die 
best wel eens willen laten zien aan een groot publiek ?Geef je dan vooral op voor deelname aan 
Carmeliet op Stoom via de Facebookpagina van ons evenement of via jafaaij@upcmail.nl. 
(locatie: Baraq, Het Bastion 5)

14.30 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  
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Aftrap van het Nazomerfestival
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27 augustus t/m 25 september 2022

FESTIVALPROGRAMMA

nazomerfestival.info
#nazomerschoonhoven

ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022
zaterdag 17 september 2022 

Vanaf 09.45 u Workshop Theezeefje maken 
Ben je op zoek naar een leuke workshop in Zilverstad Schoonhoven? Dan is dit een unieke kans. 
Zilversmid Maja Houtman, die bekend staat om haar bijzondere werk met Zilverdraad geeft 
eenmalig deze workshop. In deze workshop ontdek je een beetje het Geheim van de Smid en 
maak je zelf een theezeef met echt zilverdraad. 
(locatie: Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Kazerneplein 4)

Vanaf 14.00 u Estafette Marathon Schoonhoven  
Een uniek evenement, in het kader van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie, een marathon 
‘tussen’ Schoonhoven en Nieuwpoort. Schrijf je in met jouw team (1 tot 5 personen en 1 

over de Lekdijk van Schoonhoven, via de Viaanse brug, naar Nieuwpoort. Schrijf jouw team nu 
in: www.inschrijven.nl Sluit deze sportieve prestatie af met het gezellige Foodtruck Festival in 
Nieuwpoort. Meer informatie?
nieuwpoort (startlocatie: Nieuwpoort / Clubhuis Avantri, Nieuwe Singel 25)

Vanaf 18.00 u Nazomer Coverfestival 
Kom en geniet van livemuziek bij Café The Limerick!
(locatie: Café The Limerick, Lopikerstraat 21)

11.00 - 17.00 u Oogst- en streekmarkt Springerpark
Wat is er nou lekkerder en leuker dan verse streekproducten, direct van de boer en andere 
voedselmakers, uit je eigen regio. Daar kan toch niets tegenop. Met bovendien een eerlijke 

nuttigen of thuis te bereiden.
(locatie: Springerpark Schoonhoven)

13:00 – 17:00 u Waterlinie Wijnwandeling 
Bijna 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen 

worden gestopt. Nieuwpoort en Schoonhoven waren als versterkte vestingstad onderdeel van 
de Nederlandse defensie. De Waterlinie Wijnwandeling neemt je mee naar die tijd! De wandeling 
leidt je langs unieke plekken in Schoonhoven en Nieuwpoort, met onderweg diverse culinaire 
stops. Aan vervoer naar de overkant van de Lek is gedacht!

Aan de Waterlinie Wijnwandeling doen meerdere horecagelegenheden mee; zoals Brasserie 

Proef je mee? Koop nu je tickets via: www.riveroschoonhoven.nl/agenda/ 

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

door twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken 
Niemeer, Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé 
detective. Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)

zondag 18 september

14.30 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)

 
VRIJDAG 23 SEPTEMBER, ZATERDAG 24 EN 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

vrijdag 23 september 

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  
   

zaterdag 24 september

Hele dag Batholomeüsdag 2022 
Geniet van de jaarmarkt in de binnenstad: heerlijk struinen langs kraampjes en terrassen in de 
binnenstad.
(locatie: Binnenstad Schoonhoven)

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
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11.00 - 16.00 u Modelbouwtentoonstelling: Carmeliet op Stoom

vormen van modelbouw worden getoond en gedemonstreerd. Kom vooral kijken naar al deze 

om een vrijwillige bijdrage te doen. 

Zelf deelnemen
Heb je zelf iets moois gemaakt? Een mooi model of een werkende modelmachine? En zou je die 
best wel eens willen laten zien aan een groot publiek ?Geef je dan vooral op voor deelname aan 
Carmeliet op Stoom via de Facebookpagina van ons evenement of via jafaaij@upcmail.nl. 
(locatie: Baraq, Het Bastion 5)

14.30 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  
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ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022
zaterdag 17 september 2022 

Vanaf 09.45 u Workshop Theezeefje maken 
Ben je op zoek naar een leuke workshop in Zilverstad Schoonhoven? Dan is dit een unieke kans. 
Zilversmid Maja Houtman, die bekend staat om haar bijzondere werk met Zilverdraad geeft 
eenmalig deze workshop. In deze workshop ontdek je een beetje het Geheim van de Smid en 
maak je zelf een theezeef met echt zilverdraad. 
(locatie: Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Kazerneplein 4)

Vanaf 14.00 u Estafette Marathon Schoonhoven  
Een uniek evenement, in het kader van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie, een marathon 
‘tussen’ Schoonhoven en Nieuwpoort. Schrijf je in met jouw team (1 tot 5 personen en 1 

over de Lekdijk van Schoonhoven, via de Viaanse brug, naar Nieuwpoort. Schrijf jouw team nu 
in: www.inschrijven.nl Sluit deze sportieve prestatie af met het gezellige Foodtruck Festival in 
Nieuwpoort. Meer informatie?
nieuwpoort (startlocatie: Nieuwpoort / Clubhuis Avantri, Nieuwe Singel 25)

Vanaf 18.00 u Nazomer Coverfestival 
Kom en geniet van livemuziek bij Café The Limerick!
(locatie: Café The Limerick, Lopikerstraat 21)

11.00 - 17.00 u Oogst- en streekmarkt Springerpark
Wat is er nou lekkerder en leuker dan verse streekproducten, direct van de boer en andere 
voedselmakers, uit je eigen regio. Daar kan toch niets tegenop. Met bovendien een eerlijke 

nuttigen of thuis te bereiden.
(locatie: Springerpark Schoonhoven)

13:00 – 17:00 u Waterlinie Wijnwandeling 
Bijna 350 jaar geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen 

worden gestopt. Nieuwpoort en Schoonhoven waren als versterkte vestingstad onderdeel van 
de Nederlandse defensie. De Waterlinie Wijnwandeling neemt je mee naar die tijd! De wandeling 
leidt je langs unieke plekken in Schoonhoven en Nieuwpoort, met onderweg diverse culinaire 
stops. Aan vervoer naar de overkant van de Lek is gedacht!

Aan de Waterlinie Wijnwandeling doen meerdere horecagelegenheden mee; zoals Brasserie 

Proef je mee? Koop nu je tickets via: www.riveroschoonhoven.nl/agenda/ 

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

door twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken 
Niemeer, Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé 
detective. Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)

zondag 18 september

14.30 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
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Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)

 
VRIJDAG 23 SEPTEMBER, ZATERDAG 24 EN 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

vrijdag 23 september 

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  
   

zaterdag 24 september

Hele dag Batholomeüsdag 2022 
Geniet van de jaarmarkt in de binnenstad: heerlijk struinen langs kraampjes en terrassen in de 
binnenstad.
(locatie: Binnenstad Schoonhoven)

20.15 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  

Zondag 25 september

11.00 - 16.00 u Modelbouwtentoonstelling: Carmeliet op Stoom

vormen van modelbouw worden getoond en gedemonstreerd. Kom vooral kijken naar al deze 

om een vrijwillige bijdrage te doen. 

Zelf deelnemen
Heb je zelf iets moois gemaakt? Een mooi model of een werkende modelmachine? En zou je die 
best wel eens willen laten zien aan een groot publiek ?Geef je dan vooral op voor deelname aan 
Carmeliet op Stoom via de Facebookpagina van ons evenement of via jafaaij@upcmail.nl. 
(locatie: Baraq, Het Bastion 5)

14.30 u Voorstelling Arto Post Laboro; Wie heeft het nu weer gedaan

twee dienstmeisjes en een piccolo. De hotelgasten zijn de wat extravagante Will en Ken Niemeer, 
Joop en Jopie Bakker, een beroemde actrice met haar man, een schrijfster en een privé detective. 
Dan vindt er een moord plaats…Klink spannend toch? Bestel nu je kaartje!
(locatie: Het Arto Theater, Het Klooster 5)  

COLOFON
 

 
Oplage:  10.000 exemplaren Coördinatie:  Stefan van Beeten

   Maaike Versteeg

Aftrap van het Nazomerfestival

Schoonhoven maakt muziek
Oude Haven Concert

Cultuur & Ontspanning
Nazomer Coverfestival

Bartholomeüsdag

350 jaar Oude Hollandse Waterlinie
Vestingfeest

Waterlinie Wijnwandeling
Openlucht bioscoop

Voor de sportievelingen
10e Avantri Nazomerloop

Zilverstad Wandeltocht
Estafette Marathon Schoonhoven

Met dank aan alle personen, verenigingen, instellingen,
ondernemers die met elkaar zorgen voor de organisatie van de

grote en kleine evenementen van dit Nazomerfestival Schoonhoven


