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Schoonhoven Zilverstad
Kom, kijk en bewonder

Zilverliefhebbers opgelet. Op 2e Pinksterdag is Schoonhoven Zilverstad the place
to be. De historische binnenstad is die dag één grote goud- en zilversmidwerkplaats.
Verspreid over 140 plekken met paviljoens en stands is het overal zilver wat
de klok slaat. Kom, kijk en bewonder!
Edelsmeden laten je op 25 mei de
ﬁjne kneepjes van het vak zien en
doen je versteld staan tijdens de
demonstraties waar ze alles maken
van de ﬁjnste sieraden tot de
prachtigste zilveren kunstwerken.
Ook heten edelsmeden, graveurs,
edelsteenspecialisten je welkom in
de tientallen goud- en zilverateliers van de stad. Het zijn al die
ateliers, samen met de enige
Zilvervakschool van Nederland en
het Nederlandse Zilvermuseum,
die Schoonhoven al eeuwenlang
dé zilverhoofdstad van het land
maken. Niet alleen op 2e
Pinksterdag, maar alle
dagen van het jaar.
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De Zilverstad
heet u van harte welkom

Namens het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard heet ik u van harte welkom
op deze 31ste editie van de Nationale Zilverdag. Als wethouder Recreatie en
Toerisme is het mij een waar genoegen al het moois van de nieuwe gemeente onder
de aandacht te brengen. Bijzonder trots ben ik op een van onze iconen: ‘Schoonhoven
Zilverstad’. Met ingang van dit jaar is Schoonhoven onderdeel van deze nieuwe
gemeente. Maar ook na deze fusie met vier andere gemeenten blijft Schoonhoven, tot
geruststelling van velen, de enige echte Zilverstad van Nederland. Daar verandert
niets aan.
Wat ook niet verandert is de gastvrije ontvangst op deze Nationale Zilverdag.
Opnieuw is de Stichting Nationale Zilverdag er in geslaagd de historische binnenstad
om te toveren tot een grote goud- en zilversmidswerkplaats. Het ambacht staat
centraal zoals u zelf kunt ervaren. Dat ambacht willen wij koesteren. Schoonhoven
heeft ook al sinds jaar en dag de Vakschool, de enige school in Nederland waar je
opgeleid kunt worden tot goud- en zilversmid, juwelier of uurwerkmaker. Wij zijn dan
ook erg blij met de recente belofte van de minister van Onderwijs dat er miljoenen
euro’s beschikbaar worden gesteld voor het behoud van ambachtsonderwijs in
Nederland. Want specialistische vakmensen vormen een onmisbare schakel in de
economie en samenleving.

“Schoonhoven,
de enige echte
Zilverstad van
Nederland”

We hopen dat u zich op deze mooie, hopelijk stralende,
Tweede Pinksterdag welkom voelt. Ik wil u van harte
uitnodigen om onze prachtige Krimpenerwaard op een
later, misschien wat rustiger moment, nog een keer te
bezoeken. Uw bezoek aan de Zilverstad is goed te
combineren met een wat langer verblijf in onze
gemeente. Want alles bij elkaar is het gebied, met z’n
idyllische dorpen, karakteristieke slagenlandschap, fraaie ﬁets- kano- en wandelpaden
het ontdekken meer dan waard. Er zijn molens, kaasboerderijen, musea, theetuinen,
bed & breakfasts en er is een zeer gevarieerd winkelaanbod.

Ik wens u een prettige dag en hoop u in de toekomst nogmaals te verwelkomen
ergens in de Krimpenerwaard.
Dilia Blok,
Wethouder gemeente Krimpenerwaard
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Wat is er te doen en te zien?
“Kom, kijk en bewonder”

● Open werkplaatsen, ateliers en winkels van de Schoonhovense goud- en zilversmeden
● Zilverpaviljoens en -stands
● Exposities, verkopen en demonstraties (van goud- en zilversmid, juwelier en graveur)
● Antiek-zilvermarkt
● Gespecialiseerde boekenmarkt: zilverboeken en -catalogi
● De Trouwringroute
● Edelsteen- en mineralenplein
● Nieuw: op het Doelenplein smeden met niet-edelmetaal en experimentele sieraden
● Op diverse locaties creatieve zilverworkshops
● Gereedschappen voor de goud- en zilversmid
● Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, toegang gratis. Met o.a.
internationaal design zilver, examenwerk van de Vakschool, Zilversmederij en Zilverlab
● Verrassend werk bij Noviteitenwedstrijd in De Hoge Vierschaar (v/h Turfkelder).
U mag mee jureren.
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Geniet
van de
zilveren
glans

WAT IS ER TE DOEN

● In de Hoge Vierschaar is werk te zien van deelnemers
aan de Masterclass gegeven door zilversmid Jan van
Nouhuys
● Jonge veelbelovende goud- en zilversmeden op het
Rabobank Jong Talent Plein
● Smeeddemonstraties
● Open Huis en Tentoonstelling Vakschool Schoonhoven:
dé opleiding voor de goud-, zilver-, juwelier- en
uurwerkbranche
● Nationale smeedwedstrijd: zelf een zilveren draad
smeden. De langste draad wint een zilveren sieraad
● Gerenommeerde taxateurs bepalen gratis de waarde
van uw bezit
● Het Schoonhovens Edelambachtshuys met unieke
collectie antiek Schoonhovens zilver
● Het Silverhuijs: expositie antiek Nederlands zilver
● Op het Doelenplein de live sieradenshow
● Nieuw: een zilveren-geocache!
● Schoonhoven Silver Award: internationale competitie
voor zilversmeedkunst. Deelnemers uit Europa,
Amerika en Korea
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Deelnemende Schoonhovense
goud en zilversmeden

Nationale Zilverdag Schoonhoven 2015
1.

Open Huis en Tentoonstelling Vakschool Schoonhoven, Mr. Kesperstraat 10.
Zilverdag Infokraam op de hoek Kerkstraat-Koestraat

2.

Studio 925 / Jan van Nouhuys, Havenstraat 51

3.

Zilver aan de Lek / Marianne Klarenbeek, Havenstraat 47a (atelier) en
Koestraat 132 (winkel)

4.

Alpha Art Jewelry / Dick van de Lagemaat, Koestraat 112 en is vandaag ook te
vinden met een stand op de Haven

fotograﬁe: Rob Glastra Fotograﬁe / Mike Bink

Zilvergalerie De Watertoren, Bij de Watertoren 25: werk van Paul de Vries,

5.

6.

Rikkoert Schoonhovens Silverhuys, Haven 1-3

7.

Rikkoert Edelambachtshuys, Haven 13

8.

Artis Causa / Gabri Schumacher en Huub Rogier, Haven 69

9.

Taxateurs

10.

Goud- en Zilverwerk Schoonhoven / At Brandenburg, Haven 70a

11.

Edelsmederij Bachmaier-Leltz, Dam 2

Vormgeving: roaxdesign.com

Communicatie: dijkstrado.nl

Er rijdt een gratis pendelbus tussen de Vakschool en de binnenstad vanaf de

12.

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Kazerneplein 4

13.

LD Jewels / Lisette Kuunders is vandaag te vinden met een stand in de

Jorinda van Loon en André van Loon is vandaag te zien op het Doelenplein.
Hun werkplaats in de watertoren is vandaag gesloten.

Lopikerstraat
14.

Galerie Honar / Anita Brands, Wal 38, is vandaag te vinden op de Haven

15.

Hemels Goud / Marietta van Bokhoven, Varkensmarkt 4
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Met dank aan:

16.

Edelsmederij MK / Marjon Kappers, Lopikerstraat 24

17.

Juwelier De Eenhoorn, Lopikerstraat 19

18.

Titaantovenaar / Steven Stehouwer, Lange Weistraat 43 en is vandaag te
vinden met een stand op de Haven en het Doelenplein

19.

Dubbelop / Jan Matthesius en Pauline Barendse, Lange Weistraat 1a

20.

Goudsmid Marina, Veerstraat 1c

21.

Atelier Krull, Veerstraat 6

22.

Zwanette-Mariken is vandaag te vinden met een stand op de Haven

23.

Schoon Juweel / Nancy Ort, Veerstraat 8

24.

Herens & Herens, Slootweg 2, is vandaag ook te vinden in de Kerkstraat

25.

Juwelier de Vaal is vandaag te vinden op de Haven

26.

Hoge Vierschaar (v/h Turfkelder): Noviteitenshow + Masterclass

27.

Draadsmeedwedstrijd
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Rabobank Jong Talent Plein
Groot zilverwerk, Antiek zilvermarkt,
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Tips

Zilveren bezienswaardigheden

Schoonhovense goud- en zilversmeden
De ateliers van de Schoonhovense goud- en
zilversmeden zijn geopend. Kom een kijkje achter de
schermen nemen.

Taxateurs op de Zilverdag

Ook dit jaar zijn de gerenommeerde taxateurs
present op De Dam. Zij taxeren gratis uw
goud en zilver.

Noviteitenshow

De Zilverdag Noviteitenshow is een unieke wedstrijd
met verrassend en vernieuwend werk. U bent de jury.
Kom stemmen in de Hoge Vierschaar (v/h Turfkelder).

Nederlands Zilvermuseum

Gratis toegang tijdens Zilverdag! Onder andere te zien:
- Grensverleggend zilver, Schoonhoven Silver Award
2015, internationale competitie voor zilversmeedkunst
- Meesterstukken, eindexamenwerk van
Vakschoolstudenten
- De wereld van zilver

Masterclass

In de Hoge Vierschaar is het werk te zien van vier
jonge zilversmeden, deelnemers aan de Masterclass.
Zij voerden onder begeleiding van Jan van Nouhuys en
met gebruikmaking van de outillage van zijn atelier,
hun eigen ontwerpen uit.

Vakschool Schoonhoven

De Vakschool Schoonhoven geeft informatie en
demonstraties op De Dam. Het eindexamenwerk,
de Meesterstukken, is te zien in het Zilvermuseum.
Op het Rabobank Jong Talentplein presenteren
(oud-)leerlingen hun werk. En er is Open Huis
bij de Vakschool. Gratis pendelbus van de
Koestraat/Kerkstraat naar de Vakschool en vv.
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Tips

Draadsmeedwedstrijd

Op de Haven/Dam is de
Nationale smeedwedstrijd:
smeed zelf een zilveren draad.
De winnaar met de langste
draad wint een zilveren sieraad.

Edelambachtshuys

Het Edelambachtshuys is de
voormalige synagoge aan de
Haven 13. Het museum heeft
een unieke collectie antiek
Schoonhovens zilver. Primeur op
Zilverdag: nieuwe toevoegingen
collectie. Gratis toegang.

Het Gilde St. Eloy: 150
jaar actief

Het Schoonhovense goud- en
zilversmidsgilde St. Eloy zet zich
al meer dan 150 jaar in voor
Schoonhovense goud- en
zilversmeden. Het speciale
keurmerk St. Eloy mag uitsluitend door de leden op hun werk
worden aangebracht als extra
waarborg voor ‘goud en
zilverkwaliteit uit Schoonhoven’.
U vindt het Gilde St. Eloy op de
Dam naast de taxateurs.

Meestertekens in het
Straatbeeld.

In het centrum van
Schoonhoven zijn bijzondere
tegels in het straatwerk te zien.
Op belangrijke zilverplekken
liggen stoeptegels met de
zilver- meestertekens van de
'Meesters van de stad'.
Burgemeester Bruinsma onthult
tijdens de Zilverdag de tegel van
het Waarborgfonds op de Haven.
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Bereikbaarheid

Schoonhoven is klein. Laat de auto thuis en
kom op de ﬁets of met het openbaar
vervoer naar de Zilverdag. Connexxion en
Arriva breiden de dienstregeling uit.
www.9292ov.nl. Als u toch met de auto
komt: er zijn verkeersregelaars aanwezig om
u de weg te wijzen en te helpen.

Innovatieve sieraden

Op het Doelenplein: Nieuw is dit jaar de
groep smeden die in niet-edelmetaal,
innovatief en experimenteel, sieraden
vervaardigt. Zoals bijvoorbeeld de
combinatie zilver met titanium, glas,
emaille of hout.

Kwaliteit

In Nederland zijn organisaties die samen de kwaliteit van goud, zilver en edelstenen bewaken.
- Op de Vakschool Schoonhoven wordt de kwaliteit van de toekomst gevormd.
- Verispect controleert de kwaliteit van goud en zilver bij de juwelier, edelsmid en groothandel.
- De Federatie Goud en Zilver is de brancheorganisatie voor de goud-, zilver-, uurwerken- en
edelstenenbranche.
- het Gilde St Eloy van de Schoonhovense goud- en zilversmeden waakt over de kwaliteit van de
producten uit de Zilverstad.
- Gecertiﬁceerde taxateurs, lid van de Federatie TMV, beoordelen en waarderen de kwaliteit van goud,
zilver, edelstenen en horloges.
- Het Nederlands Edelsteen Laboratorium geeft antwoord op vragen over edelstenen en parels.
- Bij Waarborg Holland worden de gouden en zilveren sieraden gekeurd op gehalte en voorzien van de
wettelijke stempelmerken.
Een aantal is aanwezig op de Nationale Zilverdag.
Ook de Zilverdag stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de Zilverdag. Alle deelnemers moeten voldoen aan het
kwaliteitsmanifest en de kwaliteit wordt bewaakt en gecontroleerd.

VAKSCHOOL
SCHOONHOVEN

Vertrouwen door toezicht

De veerdienst tussen de Zilverstad Schoonhoven en Nieuwpoort/Langerak bestaat al eeuwen.
Het veer Schoonhoven-Gelkenes heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een belangrijke
verbindingsschakel tussen Krimpenerwaard, Lopikerwaard en de Alblasserwaard. Niet alleen dagelijks
verkeer maar ook vele recreanten en toeristen die de prachtige Waarden rondom de Zilverstad
Schoonhoven per ﬁets of auto ontdekken maken gebruik van de Veerdienst-Schoonhoven.

www.veerdienst-schoonhoven.nl
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Enjoy

Zilverkunst op rotondes van
Schoonhoven

Binnenkort te bewonderen: zilverkunst
op de rotondes in Schoonhoven!
-Twee gestileerde koﬃepotten door
Jan van Nouhuys.
-Een set ringen en een kralenarmband
door Esther van Vliet.
-Een zalm door Ruud Vos.
Voor meer informatie:
www.zilverstadrotondes.nl

Horeca

Zelfs
zilver
op de
rotondes

Op het Doelenplein is het 'Horecaplein'.
Uiteraard vindt u in de binnenstad vele
gezellige terrasjes en locaties waar u een
hapje kunt eten en iets drinken.

Concert Tavenu

Muziekvereniging Tavenu uit Schoonhoven
geeft 2 concerten op de locatie
Bartholemeus toren aan de Voorhaven.
Tijden 13.00 - 13.45 / 14.00 - 14.45 uur

Live sieradenshow

Op het Doelenplein tonen modellen
sieraden van Schoonhovense goud- en
zilversmeden.
Tijden: 11.30 / 13.30 / 15.30 uur

In 2010 startte de dijkverzwaring tussen Schoonhoven en
Bergambacht. 100 miljoen euro werd uitgetrokken om de
dijk weer voldoende stabiel te maken en op veilige hoogte
te brengen. Dit jaar wordt het project afgerond en is de
Krimpenerwaard weer bestand tegen het hoge water. De
aannemerscombinatie Amschberg kan dan terug kijken op
een geslaagd project.
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Nieuw: een zilver-geocache!

Leuk nieuws voor geocachers. Op de Zilverdag 2015
wordt een nieuwe geocache gelanceerd! Het is een
korte multi-cache die u op al die plekken in de Zilverstad brengt die te maken hebben met het ambacht van
www.geocaching.nl
zilversmid: vroeger en nu. Geen moeilijke, maar vooral
een leuke multi-cache om de Zilverstad te ontdekken. U vindt hem onder de naam Silver and the City
Deze geocache is een initiatief van de Nationale Zilverdag i.s.m. het Zilvermuseum

Geocaching? Hoe werkt dat?

Geocaching is een wereldwijd spel, waarbij de deelnemers op zoek gaan naar verborgen ‘schatten’,
die ‘caches’ worden genoemd. Deze ‘caches’ zitten overal in stad en land verstopt, en iedereen kan op
zoek gaan aan de hand van coördinaten. Kijk op de website www.geocaching.com voor een nadere
uitleg. In principe is een gps-apparaat nodig om coördinaten te vinden, maar de meeste smartphones
bieden die functie tegenwoordig ook. Kenmerk van een multicache, zoals de nieuwe zilvercache, is
dat er eerst tijdens een (korte) wandeling een aantal eenvoudige opdrachten moet worden
uitgevoerd, om de coördinaten van de eindlocatie te kunnen berekenen.

Trouwringroute:

maak kans op €

500,00

Tijdens de Nationale Zilverdag maken
deelnemers aan de Trouwringroute kans op
een cheque ter waarde van € 500,00. De
koppels die de route lopen wordt gevraagd bij
welke goudsmid of juwelier zij hun favoriete
ringen hebben gespot. Het stel dat dit kenbaar
maakt, dingt mee naar de cheque. Op dinsdag
26 mei, de dag na de Zilverdag, wordt het
winnende koppel bekend gemaakt.
Gewapend met een routekaart worden de
aanstaande bruidsparen langs de pareltjes van
Schoonhoven geleid. Daar maken zij kennis
met de vele collecties handgemaakte sieraden
van Schoonhovense goudsmeden en juweliers.
De routekaart is verkrijgbaar via
www.TrouwringrouteSchoonhoven.nl
en bij de goudsmeden en juweliers van de
Trouwringroute. Bij de routekaart zit een
kortingscoupon ingesloten die ingeleverd kan
worden bij diverse Schoonhovense
horecagelegenheden om het unieke
dagje uit compleet te maken.
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‘Met routekaart
langs pareltjes
van Schoonhoven’
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RIKKOERT JUWELIERS

Ontdek het Zilvercentrum van Nederland

Bezoek het Schoonhovens Silverhuys en EDELambachtshuys met de grootste collectie zilver van Nederland

Silverhuys

EDELambachtshuys

• Unieke collectie zilveren sieraden
• Speciale afdeling antiek zilver
en gouden juwelen
• Veel zilverwerk uit eigen atelier
• Zilversmidatelier voor reparaties
en speciale opdrachten

• Moderne zilveren sieraden
& groot zilverwerk
• Museumexpositie
‘Antiek Schoonhovens Zilver’
• Zilversmederij permanent
in bedrijf

Mooie Merken & Trouwringenspecialist
EXCLUSIEF

TRENDSTORE

• Certina
• Diamond
• Frederique Constant
• Lapponia
• Longines
• MeisterSinger
• Pequignet

• Armani
• Diesel
• DKNY
• Esprit
• Fossil
• Guess
• GC

• Hugo Boss
• Ice Watch
• Michael Kors
• Pandora
• Skagen
• Tommy Hilﬁger
• Trollbeads

En nog vele andere merken!

ONTWERP UW EIGEN TROUWRINGEN OP WWW.TROUWRINGDESIGNER.NL
Rikkoert Juweliers presenteert meer dan duizend
trouwringen in een sfeervolle en monumentale
trouwringengalerie in de goud- en zilverstad Schoonhoven.
U vindt bij ons collecties van o.a. • Acredo • Saint Maurice

• Aller
• Rikkoert Ringen
• Insignety • en meer!

Maakt u een keuze uit de Rikkoert collectie
met meer dan 330 modellen, dan ontvangt u
de voordeligste ring gratis!
Bij alle overige merken krijgt u een korting van 10%, met
uitzondering van Acredo. Met het unieke conﬁguratie
designerprogramma van Acredo ontwerpt u uw eigen
trouwringen in elk denkbare variatie en prijsklasse.

W ij a l s t r o u w rin g e n s p e c i a li s t e n g o u d s m e d e n
maken van elk idee werkelijkheid!

Haven 1-13, Schoonhoven • (0182) 38 26 51 • info@rikkoert.nl • www.rikkoert.nl

