Looproute info
Vanaf 18:00 uur bent u van harte welkom in onze centrale ontvangstruimte in de
Grote of Bartholomeus Kerk. Hier wordt u ontvangen met koffie of thee en krijgt
u alle informatie over de activiteiten tijdens de Nacht van het Zilver.
Tussen 18:00 en 21:30 uur vertrekken hier vandaan ieder half uur de stadsgidsen die
u zullen begeleiden bij uw route langs alle deelnemers onderwijl vertellend over de
rijke historie van de Zilverstad. Op iedere locatie kunt u achter blijven om op uw gemak
rond te kijken. Daarna kunt u bij een volgende gids aansluiten en verder wandelen.
U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid rond wandelen.
Hiervoor zijn een tweetal routes uitgezet:
• De groene route voert u onder andere langs het Zilvermuseum.
* De rode route voert u langs de Haven en directe omgeving.
Beide routes zijn de moeite waard. Wanneer u beide routes loopt,
komt u langs alle deelnemende werkplaatsen en galeries.

Party on!

De Nacht van het Zilver sluit om 24:00 uur, maar kom tussen 23.00 en 01.00 uur vooral
naar Kegelhuis De Engel voor de gezellige afterparty. We brengen een toost uit op het
vak onder de muzikale klanken van het combo van Frans van Eijk.

TIP
Om drukte op de eerste locaties van beide routes te vermijden,
kunt u de route ook in tegenovergestelde richting aanvangen
of bijvoorbeeld halverwege een route starten.
�� |
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TIP:

scan de QR-code
in uw smartphone
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BARTHOLOMEUSKERK
Hoek Kerkstraat/Haven

Ontmoetingscentrum en informatiepunt Nacht van het Zilver met
videobeelden van het maakproces van een drietal meesterstukken
waarbij de meesterstukken zelf natuurlijk niet ontbreken. Ook tonen
hier een vijftal oud-studenten van de Vakschool waarom zij er in
geslaagd zijn om succesvol te zijn.
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ARTIS CAUSA

Haven 69 | www.artiscausa.nl

Artis Causa is het atelier van Gabri Schumacher en Huub Rogier.
Dit jaar vieren zij tijdens de zilvernacht hun 20-jarige samenwerking.
Op deze extra feestelijke avond zullen zij in een warme sfeer een
aantal bijzondere sieraden presenteren.

3

MARIANNE MOOR

Haven 67 | www.mariannemoor.nl

Workshop zilver gietmodel maken op een unieke manier.
Marianne vervaardigt moderne sieraden in zilver en goud.
Trouwringen, trouwrieraden en raparaties
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MASTERCLASS

Stadhuisstraat 1 | Hoge Vierschaar

In de Hoge Vierschaar, de expositieruimte onder de gewelven van
het Schoonhovense stadhuis, exposeren dit jaar 8 jonge talentvolle
zilversmeden veelbelovend werk. Zij volgden de afgelopen jaren de
Masterclass zilversmeden en werden daarin uitgedaagd nieuwe
technieken toe te passen en unieke ontwerpen te bedenken.
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FAIRTRADE SIERADEN
Havenstraat 37 | Raadszaal

Afgelopen jaar hield een groep Utrechtse edelsmeden
een gezamenlijke expositie in de Oude Hortus van die stad.
Voor die tentoonstelling vervaardigden zij handgemaakte sieraden van
fairtrade goud en zilver. Daarmee willen zij niet alleen hun werk onder
de aandacht brengen, maar ook een maatschappelijk statement maken.
Een deel van de tentoonstelling van toen is deze Nacht te zien,
aangevuld met nieuw werk, in de Raadszaal van het oude stadhuis.
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MAJA HOUTMAN

Havenstraat 37 | Commissiekamer
www.majahoutman.nl

Geïnspireerd door antieke theezeven en miniaturen ontwikkelde Maja
Houtman in de afgelopen vijftien jaar een techniek die zij ‘twisted
wirework’ of wikkelen noemt. Deze nacht is een selectie van grotere
werken en enkele sieraden te bewonderen in de Commissiekamer van
het oude stadhuis. Uiteraard ontbreken de stukken waarmee zij
internationale prijzen won niet!
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WILLU

Haven 33 �Atelier Corry Kooy) | www.willu.nl

Bij Willu wordt met liefde en passie de mooiste sieraden van zilver
en goud gemaakt.Vaak worden deze sieraden nog extra gesierd
met edelstenen, zijde, leer en emaillen. De sieraden zijn vaak lekker
eigenwijs en vooral anders dan de rest. Daarnaast wordt er ook op
ambachtelijke wijze lederen accessoires gemaakt.
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RIKKOERT EDELAMBACHTSHUYS
Haven 13 | www.rikkoert.nl

Moderne sieraden en gebruiksvoorwerpen in de voormalige Joodse
synagoge van Schoonhoven met op de vrouwengalerij een museum
specifiek gericht op antiek Schoonhovens zilver.
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RIKKOERT JUWELIERSHUYS
Haven 5-11 | www.rikkoert.nl

Het Juweliershuys met een bijzondere collectie toonaangevende
sieraden en horlogemerken, meer dan 1000 verschillende trouwringen
en een fraaie collectie klokken en barometers.
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RIKKOERT SILVERHUYS
Haven 1-3 | www.rikkoert.nl

In het Silverhuys vindt u de grootste collectie zilveren sieraden,
groot en klein zilverwerk van Nederland bijeen in verschillende
17e eeuwse koopmanspanden met een unieke presentatie antiek
Nederlands zilver.
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SCHOON JUWEEL

Veerstraat 8 | www.schoonjuweel.nl

Schoon Juweel is een galerie en goudsmidswerkplaats waar sieraden
worden gemaakt door Nancy Ort. Verder werkt zij in opdracht, maakt
trouwringen, rouwsieraden, relatiegeschenken en doet zij reparaties.
Naast haar eigen collectie zijn er sieraden van verschillende sieraadontwerpers te koop.
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MICHEL KORTMAN

Veerpoort | www.galerienouverture.nl

Goud- en zilversmid Michel Kortman smeedt live op bestelling zilveren
spangen en armbanden in zijn eenmalig atelier in de historische
Veerpoort. Michel houdt ervan om mooie dingen te maken. Vanuit het
materiaal komt de uitdaging om dit te veranderen in iets moois. Naast
het maken van sieraden, houdt hij zich als zilversmid ook graag bezig
met groter werk, zoals theepotten, koffiekannen en bestek.
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��BEADGLASS

Koestraat 60 | www.12beadglass.com

Kom kijken naar het mooie samenspel van twee prachtige ambachten:
goudsmeden en glasblazen. Angela Willemse laat deze avond zien hoe
je glas met zilver kunt combineren door een flinke dosis techniek én
creativiteit. Een onverwachte en spannende combinatie!
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ZILVERPARTY �KEGELHUIS DE ENGEL�
Koestraat 4 | www.kegelhuisdeengel.nl

Van 23.00–01.00 uur kom je in Kegelhuis De Engel lekker naborrelen.
Een echte afterparty met deelnemers en bezoekers in een gezellige
setting en – niet onbelangrijk - een swingende muzikale omlijsting door
Frans van Eijk en zijn vrienden.
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BARTHOLOMEUSKERK
Hoek Kerkstraat/Haven

Ontmoetingscentrum en informatiepunt Nacht van het Zilver met
videobeelden van het maakproces van een drietal meesterstukken
waarbij de meesterstukken zelf natuurlijk niet ontbreken. Ook tonen
hier een vijftal oud-studenten van de Vakschool waarom zij er in
geslaagd zijn om succesvol te zijn.
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HENK DE LEEUW DEN BOUTER

Kerkstraat 3 | www.hlb-goudenzilversmid.nl

Henk vervaardigt sieraden en groot werk naar eigen ontwerp en in
opdracht, niet alleen in zilver maar vaak ook in onedele metalen
zoals messing, aluminium en titanium.

3

ALPHA ART JEWELRY

Koestraat 112 | www.bodyartjewelry.nl

Unieke sieraden met een ‘erotisch’ tintje die zonder piercing
op oor en tepel gedragen kunnen worden, aangevuld met speciale
thema-collecties.
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VAKSCHOOL SCHOONHOVEN

Weergang 1, boven | www.vakschoolschoonhoven.nl

Opleiding tot Goudsmid, Zilversmid en Juwelier waarbij creativiteit
en vakmanschap de kernwoorden zijn voor een succesvolle
afronding van de studie tot edelsmid.
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STUDIO ��� � ZILVER EN VAN NOUHUYS
Weergang 1, beneden | www.studio925.nl

Galerie voor actuele zilverkunst. Studio 925 toont werk van zilversmid
Jan van Nouhuys. Van Nouhuys kreeg bekendheid met zijn handgemaakte, bijzondere zilveren (gebruiks)objecten. De toevoeging in
sommige objecten van materialen zoals hout of messing, bevestigt de
constatering dat Van Nouhuys een zilversmid is die als een beeldend
kunstenaar opereert en experimenteert.
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ZILVER AAN DE LEK

Havenstraat 47A | www.zilveraandelek.nl

Zilver aan de Lek heef t dit jaar verschillende nieuwe speelse spangen
en recalcitrante ringen gemaakt. Alles uiteraard in zilver uitgevoerd en
goed draagbaar. Kom kijken en passen in de historische werkplaatsen in
de Havenstraat.
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‘LEREN ZILVERSMEDEN IS
VAN ALLE LEEFTIJDEN’

Havenstraat 47 | atelier Dick van de Lagemaat

Onder leiding van een ervaren goudsmid laten oudere leerlingen zien
wat er komt kijken bij het aanleren van het zilver smeden. Serieus,
gedreven en vol enthousiasme gaan vier leerlingen de uitdaging aan
tijdens de Nacht een sieraad te smeden. Ze zijn te gast achter de
werkbanken van het atelier van Dick van de Lagemaat.
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MIREILLE EGGINK SIERAAD & ONTWERP
Oude Haven 14 | w w w.mireilleeggink.nl

Een atelier voor sieraden met een verhaaltje. In goud of zilver, met
allerhande materialen gecombineerd tot een geheel. Een moment
in het leven, vertaald naar een sieraad met betekenis. Niet zwaar,
maar juist lichtvoetig en met humor. Het leven is al ingewikkeld
genoeg, een sieraad zorgt voor een glimlach!
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NEDERLANDS ZILVERMUSEUM
Kazerneplein 4 | www.zilvermuseum.nl

Bezoekers zien, voelen, ruiken en horen zilver en ontdekken nog veel
meer over dit edelmetaal in de Wereld van het Zilver in dit onlangs
compleet vernieuwde Zilvermuseum. In de Zilversmederij onthullen
jonge ambachtelijke smeden hun geheimen, waarna bezoekers zelf
aan de slag kunnen in het Zilverlab.
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GALERIE HONAR

Wal 38 | w w w.galeriehonar.nl

Handgemaakte sieraden uit eigen atelier van Anita Brands.
U kunt bij mij ook terechtvoor speciale opdrachten en reparaties.
In de vernieuwde workshop/winkel geef ik verschillende workshops
edelsmeden. U kunt al vanaf 2 personen een gezellige workshop volgen.
Ook verzorg ik arrangementen en workshops op maat.
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HEMELS GOUD

Varkensmarkt 4 | www.hemelsgoud.nl

Hemels Goud is gespecialiseerd in trouwringen en maakt ook prachtige
maatwerk ringen. Ook voor een mooi gouden collier bent u bij Mariëtta
van Bokhoven op het goede adres. Zij heeft een grote voorliefde voor
organische vormen en verwerkt daarin vaak edelstenen.
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JUWELIER DE EENHOORN

Lopikerstraat 19 | www.juwelierdeenhoorn.nl

Juwelier de Eenhoorn is gespecialiseerd in trouwringen en zilveren
sieraden. Ook hebben zij een collectie handgemaakte zilveren
sieraden uit ‘eigen atelier’ waarbij vaak gebruikt wordt gemaakt van
verschillende edelstenen.
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MARJON KAPPERS EDELSMID

Lopikerstraat 24 | www.marjonkappers.nl

De sieraden en objecten van Marjon kenmerken zich door het
strakke ontwerp en afwerking. De liefde voor het vak straalt van
haar werk af.
“Ik wil dat mensen blij zijn als ze mijn sieraden dragen.”
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HERENS & HERENS

Slootweg 2 | www.herens.nl

Gereedschap, fournituren en edelmetalen voor zowel de vakman als de
hobbyist. Bij Herens & Herens kunt u terecht voor alle benodigdheden
bij het goud- en zilversmeden.

Unieke shopervaring

Natuurlijk zijn er in veel van de ateliers demonstraties van goud- en
zilversmeden te zien. Loop binnen en kijk goed rond. Wellicht vindt
u vanavond het perfecte cadeau (voor uzelf of iemand anders) voor
onder de kerstboom. Een zilveren verrassing doet het altijd goed!
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