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Organisatie
HOP Schoonhoven
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) is een vaste plek in de 
bibliotheek van Schoonhoven waar je informatie vindt over de 
geschiedenis van Schoonhoven en omgeving. Het HOP helpt je 
een begin te maken met genealogisch en historisch onderzoek. 
Adres: Spoorstraat 3A 

Openingstijden:
maandag 14.00-17.00 uur
dinsdag 10.00-12.00* / 14.00-17.00 uur
 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur*
 14.00-17.00 uur
donderdag 10.00-12.00* / 14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-17.00 / 18.30-20.30 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Voor informatie over openingstijden, beschikbaarheid van 
materialen, aanmelding voor lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard
Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven
Tel.: 0182-385406
mnahon@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Ouderkerk
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) is een vaste plek in de 
bibliotheek van Ouderkerk waar je informatie vindt over de 
geschiedenis van Ouderkerk en omgeving. Het HOP helpt je 
een begin te maken met genealogisch en historisch onderzoek. 
Adres: Kerkweg 82d

Openingstijden:
maandag 19.00-20.30 uur
dinsdag 14.00-15.30 uur
woensdag 14.00-15.30 uur
donderdag 10.00-11.30 uur
vrijdag 19.00-20.30 uur

Voor informatie over openingstijden, beschikbaarheid van 
materialen, aanmelding voor lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard
Kerkweg 82d, 2935 AK Ouderkerk a/d IJssel
Tel.: 0180-681971
gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Krimpen aan de Lek
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) is een vaste plek in de 
bibliotheek van Krimpen a/d Lek waar je informatie vindt over de 
geschiedenis van Krimpen a/d Lek en omgeving. Het HOP helpt je 
een begin te maken met genealogisch en historisch onderzoek. 
Adres: De Markt 201

Openingstijden:
maandag 10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
dinsdag 10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
woensdag 10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
donderdag 10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
zaterdag 11.00-13.00 uur

Voor informatie over openingstijden, beschikbaarheid van 
materialen, aanmelding voor lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard
De Markt 201, 2931 EC Krimpen a/d Lek
Tel.: 0180-521951
gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Historisch OntmoetingsPunt

Wie organiseert het?
Het HOP wordt mogelijk gemaakt door het Streekarchief Midden-Holland, Bibliotheek Krimpenerwaard, de Historische Vereniging 

Schoonhoven, de Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel, Historische Vereniging Crempene en Historische Vereniging Bergambacht.

Voor inhoudelijke informatie over historisch onderzoek en het stellen van vragen: 
Streekarchief Midden-Holland, Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, Tel.: 0182-521821, info@samh.nl, www.samh.nl Krimpenerwaard

Historisch OntmoetingsPunt

HOP Bergambacht
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) is een vaste plek in de 
bibliotheek van Bergambacht waar je informatie vindt over de 
geschiedenis van Bergambacht en omgeving. Het HOP helpt je 
een begin te maken met genealogisch en historisch onderzoek. 
Adres: Pleinstraat 4

Openingstijden:
Maandag 14:00 - 17:00 uur
Dinsdag 10:00 - 12:00 uur* / 14:00 - 17:00 uur
Woensdag 10:00 - 12:00 uur* / 14:00 - 17:00 uur
Donderdag 10:00 - 12:00 uur* / 14:00 - 17:00 uur
Vrijdag 14:00 - 17:00 uur / 18:30 - 21.00 uur
Zaterdag 10:00 - 13:00 uur

Voor informatie over openingstijden, beschikbaarheid van 
materialen, aanmelding voor lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard
Pleinstraat 4, 2861 XH Bergambacht
Tel.:0182-353355
mnahon@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl
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Historische fi lmochtenden
Donderdag 10 maart, 14 april en 12 mei
Elke tweede donderdag van de maand draaien we 
op groot scherm een fi lm over de geschiedenis van 
Schoonhoven of de omgeving.  De fi lm begint om 10.30 
uur en de toegang is gratis, je kunt zo binnen lopen. 
De volgende onderwerpen komen aan bod:
10 mrt :   Mijn Groene Hart, een impressie van het Groene 

Hart in archiefbeelden
14 apr:  Schoonhoven 700, impressie van de viering van 

Schoonhoven 700 jaar in 1981
12 mei:  De viering van 200 jaar R.K. Kerk en de 

inhuldiging van Pleun van der Lugt

Lezingen en tentoonstellingen
Dinsdag 15 februari | 19:00 uur - 20:30 uur
De Oude Hollandse Waterlinie
In het Rampjaar van 1672 maakten de Hollanders 
gebruik van een waterlinie vanaf Amsterdam tot aan 
Heusden om de vijand tegen te houden. Leen Ouweneel 
deed de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek naar de 
waterlinie en schreef ter gelegenheid van het 350-jarig 
bestaan van het Rampjaar een boek hierover. 
Deze avond vertelt hij over zijn bevindingen en de rol die 
Schoonhoven en Nieuwpoort in de waterlinie speelden. 
Bekijk ook de bijbehorende expositie in het HOP tot en 
met eind april.

Donderdag 14 april | 20:00 uur - 22:00 uur
Auteurslezing door Judith Koelemeijer
Judith Koelemeijer (1967) schreef als kind al graag 
verhalen. Haar familiegeschiedenis Het zwijgen van 

Maria Zachea werd na verschijnen in 
2001 alom geprezen. Op dit moment 
legt zij de laatste hand aan de biografi e 
van de Joodse Etty Hillesum (1914-1943). 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar 
via de website van de bibliotheek 
voor € 15,- en € 10,- met een geldige 
bibliotheekpas. Inclusief koffi e/thee + lekkernij vooraf en 
een drankje in de pauze. Met signeersessie.

Woensdag 4 mei  | overdag
Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet
Open Joodse Huizen is een landelijk programma waarin 
de levens van Joodse plaatsgenoten worden herdacht 
en van Schoonhovenaren die in verzet kwamen tegen de 
onderdrukker. Vertellers, bezoekers en bewoners delen 
verhalen in huizen waar mensen woonden en werkten 
of op locaties hier vlakbij. Het programma wordt in de 
loop van het voorjaar bekend gemaakt. In het HOP is 
deze maand ook een fototentoonstelling te zien met 
beelden uit de Tweede Wereldoorlog in deze regio.

Cursus Schoonhovologie
In februari start er in de bibliotheek weer een nieuwe 
basiscursus Schoonhovologie van de Historische 
Vereniging Schoonhoven. In elf bijeenkomsten op 
de woensdagavond leert u onder meer over de 
ruimtelijke ontwikkeling, politiek, religieuze en militaire 
geschiedenis, archeologie en de zilverstad. Ook staan 
een stadswandeling en een bezoek aan het streekarchief 
op het programma. Voor meer informatie kunt u terecht 
op https://historischeverenigingschoonhoven.nl.

Tentoonstelling
“Nadenken over en terugdenken aan vijf lange jaren 
van bezetting”.
De Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel 
besteedt in de Oudheidskamer veel aandacht aan 
75 jaar (+ 2) bevrijding in Ouderkerk. In het Historisch 
Ontmoetingspunt (HOP) in de bibliotheek is naast een 

Tentoonstellingen
Januari-maart 
Hoe was het ook alweer?
Het centrum van Krimpen aan de Lek is de laatste jaren 
ingrijpend veranderd. Ook het winkelcentrum heeft een 
metamorfose ondergaan. Winkelcentrum ’t Carillon 
heet tegenwoordig ‘De Markt van Krimpen’. In deze 
expositie brengen we onder het motto ‘hoe was het ook 
alweer?’ het oude winkelcentrum in herinnering.

April-mei
Oorlog en Vrede
Het is dit jaar 77 jaar geleden dat Nederland bevrijd 
werd en de Tweede Wereldoorlog tot een eind 
kwam. Deze tentoonstelling gaat in op onder meer 
voedselvoorziening, de komst van evacués uit Rhenen 
en de bevrijding. Ook belicht ze de herdenkingen in 
vredestijd. De Historische Vereniging Crempene brengt 
bovendien een speciale nieuwsbrief uit met interviews 
van bewoners die de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt.

Lezingen en tentoonstellingen
Dinsdag 22 februari | 19:00 – 20:30 uur
Meten is weten
Als we tegenwoordig 
boodschappen doen 
worden de artikelen niet 
meer afgewogen. Alles is 
verpakt en we hoeven er 
niet meer op te letten of 
we het juiste gewicht wel 
krijgen. Winkeliers die 
toch nog wegen doen dit meestal op elektronische 
rekenweegschalen die heel precies het juiste gewicht 
aangeven. Peter Sluisman neemt de toehoorder mee 
langs 200 jaar metrieke geschiedenis en vertelt ook hoe 
de benamingen van gewichten in de loop van de tijd zijn 
veranderd.

Dinsdag 19 april  | 19:00 – 20:30 uur
Scherven spreken
Bij verbouwingen of opgravingen worden vaak 
scherven gevonden. Hoe groter het restant hoe meer 
er te vertellen valt, zo noemen we het middenstuk 
van een bord bijvoorbeeld de ziel. Vaak staan op deze 
zogenaamde zielen de leukste afbeeldingen. Deze 
vertellen iets over de smaak en de welstand van de 
oorspronkelijke eigenaar. Ook het materiaal leert ons 
iets over de leeftijd, is het 
majolica, faience of porselein. 
Kortom elke scherf heeft zijn 
eigen verhaal. Peter Sluisman 
vertelt hierover aan de hand 
van diverse scherven van 
borden en tegels.

kleine tentoonstelling over ditzelfde onderwerp aan de 
wand, de vitrine ingericht met voorwerpen die wellicht 
door veel mensen herkend zullen worden. Ze zijn in 
bruikleen van het Streekmuseum Krimpenerwaard. 
Op de leestafel ligt een map met kopieën van verslagen 
uit de oorlog van Ouderkerkers, die eerder zijn verschenen 
in het tijdschrift van de Historische Vereniging.

Aankondiging fi lmmiddag
In het voorjaar staat een fi lmmiddag in de planning 
met amateurfi lmbeelden die Daan Dijkshoorn rond 
1985 maakte van het dagelijkse leven in Krimpen aan 
de Lek.  De datum wordt nog bekend gemaakt via onder 
meer de websites van de Bibliotheek en de Historische 
Vereniging. 

Historisch Café
Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand houdt 
de Historische Vereniging Crempene van 14.00 tot 
16.00 uur Historisch Café in de Bibliotheek. Je kunt 
aanschuiven aan de lange tafels bij de horeca om je 
licht op te steken over de geschiedenis van Krimpen 
aan de Lek, foto’s te bekijken in de fotodatabase van 
de vereniging en bij te praten met andere historisch 
geïnteresseerden. 
Heb je interessant (beeld)materiaal dat je aan de 
vereniging wilt schenken? Ook daarvoor ben je van 
harte welkom.

Dinsdag 17 mei | 19:00 – 20:30 uur
12 jaar later , een fi lm over Bergambacht
In 1995 maakte Roel Botter zijn eerste fi lm over 
Bergambacht. Daarna volgden een fi lm over de 
Krimpenerwaard en nog een tweetal over zijn dorp. In 
2012 kwam zijn laatste fi lm uit met de titel: 12 jaar later. 
Een verwijzing naar de ontwikkelingen in Bergambacht 
na de millenniumwisseling. Bergambacht is geen 
‘slaapdorp’ dat maken de beelden wel duidelijk. Er is 
dynamiek, ondernemersgeest  en een sterke sociale 
samenhang. Het is nu 10 jaar later en duidelijk is hoe 
snel de ontwikkelingen blijven gaan. 

Dinsdag 7 juni | 19:00 – 20:30 uur
Je kan me nog meer vertellen... over molens
Dirk Kuijper is molenaar in Benthuizen en voorzitter van 
de Stichting die de Rijnenburgermolen in Hazerswoude 
Rijndijk beheert. Verschillende onderwerpen komen aan 
bod zoals molentypes, techniek, ontstaansgeschiedenis 
en spreekwoorden en weetjes. Natuurlijk blijven de 
molens uit de lokale omgeving niet onbesproken. Zelfs 
voor molen-minnaars is er wat nieuws te horen en zien!

Bij elke lezing is een bijpassende tentoonstelling te 
bezichtigen in het HOP

Historisch Café
Op zaterdag 12 maart, 9 april en 14 mei kun je 
tussen 11:00 tot 13:00 uur terecht bij het Historisch 
Café. Bestuursleden van de Historische Vereniging 
Bergambacht zijn dan aanwezig aan de leestafel in de 
Bibliotheek. Wil je foto’s, voorwerpen of documenten 
komen brengen, ben je benieuwd naar de activiteiten 
van de Historische Vereniging of wil je gewoon een 
kopje koffi e doen en bijkletsen, schuif dan vrijblijvend 
even aan.

Aanmelden
De activiteiten van het HOP zijn gratis. 

Lezingen zijn gratis toegankelijk. 
Graag even aanmelden.

Dit kan telefonisch, aan de balie van de betreffende 
bibliotheek of per email: 

info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl 
Lezingen gaan door bij voldoende deelname

(minimaal 6 personen).
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