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De eerste Zilverdag vond plaats toen ze met haar studie begon aan de Vakschool
Schoonhoven. Bir Muste ontdekte Schoonhoven en verliet de stad nooit meer.
Vanaf 1990 runt ze hier haar eigen groothandel in edelstenen en sinds 2017 is ze
voorzitter van de Nationale Zilverdag, die jaarlijks op Tweede Pinksterdag plaatsvindt.
“Altijd een feest, en in 2019 helemaal,” volgens Bir. “Bezoekers maken dan een
unieke dag mee: de 35e verjaardag van de Zilverdag!”

I

n de beginjaren van de Zilverdag was Bir
betrokken als deelnemer. “Stond ik daar
aan de Haven met een collectie van De
Oude Aarde in Giethoorn.” Dat de Zilverdag
in 2019 haar 35e editie beleeft, onderstreept voor Bir het unieke van de stad
Schoonhoven. “Ons ambacht, het zilver,
is echt heel bijzonder, zowel nationaal als
internationaal gezien.”
Feest van de hele stad
De Zilverdag ziet Bir als een feest van de
hele stad. “De horeca, de winkeliers, de
zilverondernemers: we zijn de Zilverstad
echt samen en we rusten op een aantal
unieke pijlers, zo zie ik dat. Denk aan de
Vakschool, het Zilvermuseum, de goud- en
zilversmeden ateliers en nu ook de galerie
Meesters van de Zilverstad in de Veerpoort.

Deze wil je als inwoner van Schoonhoven
toch kennen? De Zilverdag is een uitstekende
gelegenheid om overal binnen te stappen!”
Regio van ambachten
Wat Bir betreft nodigt de Nationale Zilverdag bezoekers en inwoners van de Krimpenerwaard uit om de stad en de regio beter
te leren kennen. “Het zilverambacht kleurt
Schoonhoven. Dat is ook heel zichtbaar.
Denk aan de meestertekens in de straten
van de binnenstad, het Edelambachtshuys
en de vele historische panden met zilver-

werkplaatsen. Bovendien gaan we de gehele
binnenstad prachtig versieren. Schoonhoven
is het Juweel van de Krimpenerwaard. De
Zilverdag mag zeker het gevoel geven tijd
tekort te komen!”
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Meer proeven van Zilver in Schoonhoven? Proef het zilver-DNA ook tijdens het
Zilverweekend in september 2019 (met het accent op educatie) en de intieme Nacht
van het Zilver in december 2019. Data en meer informatie via InSchoonhoven.nl

