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Organisatie
HOP Schoonhoven
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 
is een vaste plek in de bibliotheek van 
Schoonhoven waar u informatie vindt 
over de geschiedenis van Schoonhoven 
en omgeving. Het HOP helpt u 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
 17.00-18.30* / 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 / 17.00-18.30* uur
 18.30-20.30 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

*Lezen en lenen

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

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

HOP Ouderkerk
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 
is een vaste plek in de bibliotheek van 
Ouderkerk waar u informatie vindt 
over de geschiedenis van Ouderkerk en 
omgeving. Het HOP helpt u 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, 
beschik-baarheid van materialen, aan-
melding 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 
Ouderkerk waar u informatie vindt 
over de geschiedenis van Ouderkerk en 
omgeving. Het HOP helpt u 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 10.0014.00* 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

*Lezen en lenen

Voor informatie over openingstijden, 
beschik-baarheid van materialen, aan-
melding 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 en Historische Vereniging Crempene.

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
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Organisatie
HOP Schoonhoven

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Schoonhoven waar u informatie vindt 

over de geschiedenis van Schoonhoven 

en omgeving. Het HOP helpt u een begin 

te maken met genealogisch en historisch 

onderzoek. Adres: Spoorstraat 3A 

Openingstijden:

maandag 14.00-17.00 uur

dinsdag 10.00-12.00* / 14.00-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur

14.00-17.00 uur

donderdag 10.00-12.00* /  14.00-17.00 uur

vrijdag 14.00-20.30 uur

zaterdag 10.00-13.00 uur
*Lezen en lenen

Voor informatie over openingstijden, beschik-

baarheid van materialen, aanmelding voor 

lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard

Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven

Tel.: 0182-385406

jvermeulen@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Ouderkerk

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Ouderkerk waar u informatie vindt over de 

geschiedenis van Ouderkerk en omgeving. 

Het HOP helpt u 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, beschik-

baarheid 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

Historisch OntmoetingsPunt

Wie organiseert het?

Het HOP wordt mogelijk gemaakt door het Streekarchief Midden-Holland, Bibliotheek 

Krimpenerwaard en de Historische Vereniging Schoonhoven en de Historische 

Vereniging Ouderkerck op d’IJssel

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
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Organisatie
HOP Schoonhoven

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Schoonhoven waar u informatie vindt 

over de geschiedenis van Schoonhoven 

en omgeving. Het HOP helpt u een begin 

te maken met genealogisch en historisch 

onderzoek. Adres: Spoorstraat 3A 

Openingstijden:

maandag 14.00-17.00 uur

dinsdag 10.00-12.00* / 14.00-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur

14.00-17.00 uur

donderdag 10.00-12.00* /  14.00-17.00 uur

vrijdag 14.00-20.30 uur

zaterdag 10.00-13.00 uur
*Lezen en lenen

Voor informatie over openingstijden, beschik-

baarheid van materialen, aanmelding voor 

lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard

Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven

Tel.: 0182-385406

jvermeulen@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Ouderkerk

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Ouderkerk waar u informatie vindt over de 

geschiedenis van Ouderkerk en omgeving. 

Het HOP helpt u 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, beschik-

baarheid 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

Historisch OntmoetingsPunt

Wie organiseert het?

Het HOP wordt mogelijk gemaakt door het Streekarchief Midden-Holland, Bibliotheek 

Krimpenerwaard en de Historische Vereniging Schoonhoven en de Historische 

Vereniging Ouderkerck op d’IJssel

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
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Organisatie
HOP Schoonhoven

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Schoonhoven waar u informatie vindt 

over de geschiedenis van Schoonhoven 

en omgeving. Het HOP helpt u 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

17.00-18.30* / 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 / 17.00-18.30* uur

18.30-20.30 uur

zaterdag 10.00-15.00 uur
*Lezen en lenen

Voor informatie over openingstijden, beschik-

baarheid van materialen, aanmelding voor 

lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard

Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven

Tel.: 0182-385406

jvermeulen@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Ouderkerk

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Ouderkerk waar u informatie vindt over de 

geschiedenis van Ouderkerk en omgeving. 

Het HOP helpt u 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, beschik-

baarheid 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

Historisch OntmoetingsPunt

Wie organiseert het?

Het HOP wordt mogelijk gemaakt door het Streekarchief Midden-Holland, Bibliotheek 

Krimpenerwaard en de Historische Vereniging Schoonhoven en de Historische 

Vereniging Ouderkerck op d’IJssel

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
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Organisatie
HOP Schoonhoven

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Schoonhoven waar u informatie vindt 

over de geschiedenis van Schoonhoven 

en omgeving. Het HOP helpt u 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

17.00-18.30* / 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 / 17.00-18.30* uur

18.30-20.30 uur

zaterdag 10.00-15.00 uur
*Lezen en lenen

Voor informatie over openingstijden, beschik-

baarheid van materialen, aanmelding voor 

lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard

Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven

Tel.: 0182-385406

jvermeulen@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Ouderkerk

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Ouderkerk waar u informatie vindt over de 

geschiedenis van Ouderkerk en omgeving. 

Het HOP helpt u 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, beschik-

baarheid 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

Historisch OntmoetingsPunt

Wie organiseert het?

Het HOP wordt mogelijk gemaakt door het Streekarchief Midden-Holland, Bibliotheek 

Krimpenerwaard en de Historische Vereniging Schoonhoven en de Historische 

Vereniging Ouderkerck op d’IJssel

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
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Organisatie
HOP Schoonhoven

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Schoonhoven waar u informatie vindt 

over de geschiedenis van Schoonhoven 

en omgeving. Het HOP helpt u 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

 17.00-18.30* / 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 / 17.00-18.30* uur

 18.30-20.30 uur

zaterdag 10.00-15.00 uur
*Lezen en lenen

Voor informatie over openingstijden, beschik-

baarheid van materialen, aanmelding voor 

lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard

Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven

Tel.: 0182-385406

jvermeulen@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Ouderkerk

Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 

is een vaste plek in de bibliotheek van 

Ouderkerk waar u informatie vindt over de 

geschiedenis van Ouderkerk en omgeving. 

Het HOP helpt u 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, beschik-

baarheid 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

Historisch OntmoetingsPunt

Wie organiseert het?

Het HOP wordt mogelijk gemaakt door het Streekarchief Midden-Holland, Bibliotheek 

Krimpenerwaard en de Historische Vereniging Schoonhoven en de Historische 

Vereniging Ouderkerck op d’IJssel

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
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Historisch OntmoetingsPunt Schoonhoven Historisch OntmoetingsPunt Ouderkerk aan den IJssel

Historisch OntmoetingsPunt Krimpen aan de Lek

Aanmelden
De activiteiten van het HOP zijn gratis. 

Voor lezingen dient u zich vooraf aan te melden. 
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).

Historische filmochtend
Elke tweede donderdag van de maand draaien we 
op groot scherm een film over de geschiedenis van 
Schoonhoven of de omgeving. 
De film begint om 10.30 uur en de toegang is gratis, u 
kunt zo binnen lopen. 
De volgende onderwerpen komen aan bod:
12 september:  Impressie van twee Bartholomeus 

dagen in vroegere tijden, 1987 en 1994.
10 oktober:  Kriskras door Schoonhoven in de jaren 

‘60: Het Stadhuis en de bestuurders, 
de Timmerfabriek en kinderen op de 
speelplaats van de Katholieke lagere 
school met hun meesters en juffen.

14 november:  Werken in de jaren ‘50, bij de HASCO, 
klokkenfabriek, kaasfabriek en de 
plateelbakkerij. Schoonhovenaren op 
straat, bouw van de Pasteurflat en de 
Koningin!

12 december:  Jaren ‘80 met de oliebollenloop, de 
Zilverstadmars en oude scholen als 
de LTS, Huishoudschool en De Drie 
Waarden.

Lezingen
Wo 16 oktober | 20:00 uur - 22:00 uur 
Auteurslezing van Nelleke Noordervliet
Nelleke Noordervliet is auteur van vele belangrijke 
historische romans zoals ‘Altijd roomboter’, het bewogen 
levensverhaal van de overgrootmoeder (1856-1953) van de 
schrijfster en ‘Vrij man: het leven van Menno Molenaar’ 
een 17-eeuwse arts en jurist in de Gouden Eeuw.

In 2018 werd Noordervliet bekroond met Constantijn 
Huygensprijs voor haar hele oeuvre. Uit haar werk 
spreekt steeds de actualiteit van het verleden en de 
historiciteit van het heden. Ze gebruikt haar aanzienlijke 
stilistische en vertelkwaliteiten om in literatuur iets 
wezenlijks te zeggen over de wereld.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de balie voor € 
15,- en € 10,- op vertoon van een geldige bibliotheekpas. 
Inclusief vooraf koffie/thee met lekkernij en een drankje 
in de pauze van Fausto Bike & Coffee.
Met signeersessie en de gelegenheid om vragen te 
stellen.

Di 10 december | 19:00 – 20:30 uur
Lezing De Grote kerk en het Doksaal door Leo de Kluijver
Op deze winterse HOP-avond staat de Grote Kerk van 
Schoonhoven centraal. Leo de Kluijver neemt ons mee 
door de geschiedenis van het gebouw, die begint rond 
de veertiende eeuw. 
In de loop der eeuwen is het kerkgebouw zowel binnen 
als buiten van uiterlijk veranderd en gerestaureerd. In 
de kerk behoren het orgel, de wandborden, het Doksaal 
en de graven van ontdekkingsreiziger Olivier van Noort 

en predikant Livinus van den Borre tot de blikvangers. 
Naast deze ‘fysieke’ zaken is de kerk bovenal een 
gebouw van en voor Schoonhovenaren: een plek waar 
talloze stadsgenoten al eeuwen bijeenkomen om het 
geloof te beleven en voor elkaar te zorgen.

Tentoonstellingen
Nog tot half september
‘Miauw, Miauw , poes in de hoofdrol
De poes in historisch perspectief. Foto’s en schilderijen 
van Schoonhovense poezen, waaronder de bekende 
buspoes. 
Ook boeken waarin de poes de hoofdrol speelt; deze 
kunt u reserveren om zelf te lezen. 
In deze expositie komt de band tussen poes en mens 
door de tijden heen duidelijk naar voren!

Half september-oktober
Plekken van plezier 
Het thema van de Open Monumentendag. In de 
expositie foto’s van deze plekken in Schoonhoven. 
Tijdens dit weekend voert een speciale stadswandeling 
langs deze plekken. Meer informatie vindt u in de 
speciale Open-Monumentendagkrant, verkrijgbaar bij 
de Bibliotheek. 

November - december
De Grote Kerk en het Doksaal
Begeleidende expositie bij de lezing op 10 december 
door Leo de Kluijver. U kunt zich opgeven voor deze 
avond die om 19:00 uur begint. Gratis toegankelijk.

Cursus 
Schoonhovologie II (Verdiepingscursus)
Donderdagavond 20 september start de vervolgcursus 
Schoonhovologie in de bibliotheek. Deelname is alleen 
mogelijk als de cursus Schoonhovologie is gevolgd. 

De onderwerpen van deze cursus zijn gekozen uit de 
wensen van cursisten. Dat houdt in dat zij meer dan een 
gemiddelde inwoner weten over de historie van allerlei 
aspecten van het stadsleven in Schoonhoven.

Tentoonstelling 
‘Feesten in Ouderkerk a/d IJssel’
Vanaf september kunt u zich onderdompelen in het 
thema feesten in Ouderkerk a/d IJssel. In de HOP-vitrines 
ziet u foto’s en documentatie, aangevuld met objecten 
uit de collectie van het Streekmuseum Krimpenerwaard. 
Ook de fotowand staat in het teken van feest.

Jeugdproject ‘Tijdjagers’
Di 17 december, 7 en 21 januari | 15:30- 17:00 uur
In Tijdjagers komen leesplezier, geschiedenis, spanning 
en spel samen. Kinderen uit de groepen 7 en 8 van 
het basisonderwijs lezen in zes weken tijd een aantal 
boeken waarin ze tussen de verschillende tijdvakken 
reizen. In de eerste twee bijeenkomsten lenen en ruilen 
ze de boeken en gaan ze onder begeleiding aan de slag 

Nieuw in het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek: 
het Historisch OntmoetingsPunt Krimpen aan de Lek.

Het Historisch OntmoetingsPunt Krimpen aan de 
Lek is een samenwerkingsverband van Historische 
Vereniging Crempene, Streekarchief Midden-Holland en 
de Bibliotheek Krimpenerwaard. Samen zorgen zij in de 
Bibliotheek in het Cultuurhuis voor een aansprekende 
historische collectie en programmering. In de Bibliotheek 
kunt u zich laten inspireren door de HOP-collectie 
bestaande uit historische boeken en tijdschriften uit 
Krimpen aan de Lek en de regio. Kijk ook in de vitrines, 
waarin historisch materiaal ligt tentoongesteld. 
Daarnaast is er een permanente fotowand met 
thematische wisselexposities te bewonderen.

Spreekuren
6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december.
Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand van 14:00 
tot 16:00 uur zit de Historische Vereniging Crempene 
aan de leestafel in de Bibliotheek om een speciaal thema 
te bespreken. Heeft u vragen over historie, zoekt u een 
bepaalde foto of beschikt u over interessant (beeld)
materiaal, kom dan gerust eens langs. 

HOP Publieksopening 14 september
Het is dan ook Open Monumentendag. De Historische 
Vereniging is deze dag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
aanwezig in de Bibliotheek. Het thema van Open 
Monumentendag is Plekken van Plezier. Schuif aan bij de 
doorlopende PowerPointpresentatie over het verleden 
en heden in Krimpen aan de Lek. 
Kinderen kunnen meedoen aan leuke spelletjes en is er 
voor iedereen een vragen-speurpuzzel samengesteld 
over de historie van Krimpen aan de Lek. De antwoorden 
zijn te vinden in de boeken die in de HOP-kast staan.

met creatieve opdrachten. In de derde bijeenkomst 
spelen ze een spel waarmee ze een boodschap voor 
de toekomst kraken. Deelname is gratis, opgeven via: 
gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Cursus Voorouderonderzoek op internet
Een cursus in samenwerking met de SCO Ouderkerk over 
het zoeken van genealogische gegevens op websites en 
in archiefbronnen. 
Op vier donderdagen (steeds met een week onderzoeks-
pauze) krijgt u uitleg over bronnen, websites en zoektips 
en gaat u ook actief aan de slag op de computer. 
De cursus is op de donderdagmiddagen 9 en 23 januari 
en 6 en 20 februari 2020 van 14:00-16:00 uur. 
U kunt zich aanmelden bij het SCO via tel. 0180-681929
of via e-mail: verweijmarelis@gmail.com.

Workshop digitaal zoeken in kranten
Dinsdag 5 november 10:00 - 12:00 uur
In het HOP kunt u op de website van het Streekarchief 
digitaal zoeken in de gehele Schoonhovensche en 
Goudse Courant. Een medewerker van het Streekarchief 
laat u zien hoe het werkt en wat u allemaal kunt vinden 
in de krant. Ook leert u hoe u gedigitaliseerde kranten in 
andere archieven kunt vinden. We kijken ook in de grote 
landelijke database Delpher, met maar liefs 12 miljoen 
gedigitaliseerde krantenpagina’s! Heeft u zelf een laptop 
of iPad? Neem deze dan mee. De workshop is gratis, 
aanmelden via: gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Presentatie boek IJsclub Thialf
Dinsdag 26 november 20:00 uur
De najaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging 
Crempene staat in het teken van de presentatie van een 
nieuw boekje over geschiedenis van IJsclub Thialf. De 
ijsclub dateert van 1881 en is de oudste vereniging in 
Krimpen aan de Lek. Na het officiële gedeelte zullen er 
in een PowerPointpresentatie winterfoto’s van Krimpen 
aan de Lek met onder andere de IJsclub Thialf getoond 
worden. Deze avond staat open voor leden en niet-leden, 
wees welkom! Aanvang 20.00 uur.


