


Turfkelder

Winnaars en genomineerden van Meesterstukken over de afgelopen jaren presenteren zich op
deze locatie waarvandaan ook de gidsen zullen vertrekken.

Stadhuisstraat 11

Het stadhuis van Schoonhoven

Expositie van Schoonhovense zilversmeden ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het
gilde Sint Eloy.

Haven 372

Rikkoert Schoonhovens Edelambachtshuys

Moderne sieraden en gebruiksvoorwerpen gehuisvest in de voormalige Joodse Synagoge van
Schoonhoven met op de galerij een museum met antiek Schoonhovens zilver.

Haven 13

www.rikkoert.nl

3

Rikkoert Schoonhovens Juweliershuys

Bijzondere collectie trouwringen en toonaangevende sieraden en horlogemerken tesamen met
een grote collectie klokken.

Haven 5-11

www.rikkoert.nl

4

Rikkoert Schoonhovens Silverhuys

De grootste collectie sieraden en zilverwerk van Nederland bijeen in een aantal 17e eeuwse
koopmanspanden tesamen met een unieke verzameling antiek zilver.

Haven 1-3

www.rikkoert.nl

5

The new spirit of silver

Aanstormend talent - ieder met zijn of haar eigen stijl - laten u kennis maken met de klassieke
maar ook met de nieuwste technieken bij het edelsmeden.

Lange Weistraat 36



Atelier Krull

Marie Antoinette, bouwkunst, kostuumhistorie en edele materialen vormen de inspiratiebronnen
voor mijn klassieke romantische sieraden.

Veerstraat 6

www.atelierkrull.nl

7

Schoon Juweel

Nancy Ort maakt unieke moderne sieraden geïnspireerd op juwelen en patronen uit vervlogen
tijden.

Veerstraat 8

www.schoonjuweel.nl

8

Goudsmid Roxan

Met	  haar	  23	  jaar	  is	  Roxan	  de	  jongste	  onderneemster	  van	  Schoonhoven.
In	  haar	  winkel/atelier	  maakt	  Roxan	  op	  ambachtelijke	  wijze	  strakke	  sieraden	  met	  hier	  en	  daar
een	  speels	  randje.

Veerstraat 1c

www.goudsmidroxan.nl

9

Esther van Vliet

Bij Esther van Vliet vindt u geen vaste collectie. Zij maakt haar sieraden altijd in opdracht.
Speciaal voor deze Nacht ontwerpt en maakt zij een show collectie vaak gecombineerd met
unieke edelstenen.

Voorhaven 710

Den Oudsten Zilverwerken

Uniek pand met zilverfabriek waarin Bep den Oudsten zich heeft gespecialiseerd in het
ontwerpen en vervaardigen van zilveren rammelaars volgens de Europese norm voor veiligheid
van speelgoed.

Lekdijk West 111

Looren de Jong Zilverwerken V.O.F.

Bert is een van de laatste zilversmeden waar u nog het echte vakwerk van het handmatig
vervaardigen van broodmanden kunt bewonderen.

Koestraat 1112

Karen Benders Juwelen

Sieraden met oog voor de natuurlijke schoonheid van bijzondere parels, kleurrijke edelstenen
of schitterend diamant.

Haven 62

www.karenbenders.nl

13



Goud- en Zilverwerk Schoonhoven

Goud- en Zilverwerk Schoonhoven is een bedrijf met galerie, winkel en leslokaal.
Wij ontwerpen en maken, veelal in opdracht, unieke sieraden, zilveren objecten en
ambachtelijk groot Zilverwerk.
At Brandenburg geeft workshops en de praktijkopleiding edelsmeden.

Haven 70A

www.goudenzilverwerk.nl

14

Jef Huibers

De vermaarde ontwerper Jef Huibers toont speciaal voor deze avond in galerie Expotien een
collectie van door hem ontworpen kunstobjecten van zilver.

Haven 7615

Henk de Leeuw den Bouter

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

Kerkstraat 3

www.hlb-goudenzilversmid.nl

16

Historische Zilverwerkplaatsen

In een prachtige stadstuin staan 2 oude zilversmidswerkplaatsen.
Hier kunt u zien hoe een hedendaagse edelsmid nog steeds werkt met oude machines en
gereedschappen.

Havenstraat 47a

www.zilveraandelek.nl

17

Studio 925 - Zilver & Van Nouhuys

Actuele zilverkunst. In zijn eigen galerie toont Jan van Nouhuys zijn handgemaakte
kunstobjecten afgewisseld met werk van andere kunstenaars.

Havenstraat 51

www.studio925.nl

18

Vakschool Schoonhoven

Opleiding tot Goudsmid, Zilversmid en Juwelier waarbij creativiteit en vakmanschap de
kernwoorden zijn voor een succesvolle afronding van de studie tot edelsmid.

Weergang 1

www.vakschoolschoonhoven.nl

19

Zilver aan de Lek

Marianne Klarenbeek smeedt strakke sieraden en kleine zilveren gebruiksvoorwerpen. In dit
kleine, knusse winkeltje vindt u met de hand gemaakte zilveren sieraden.
U kunt ook iets speciaals laten maken, ontworpen door u of door Marianne.

Koestraat 132

www.zilveraandelek.nl

20



Edelsmederij de Smidse

De Smidse is juwelier annex goud- en zilversmederij, gespecialiseerd in alle voorkomende
goud- en zilverreparaties. Andre Visser ontwerpt en vervaardigt tevens sieraden in opdracht.

Koestraat 118

www.desmidseav.nl

21

Alpha Art Jewelry

Unieke sieraden met een "erotisch" tintje die zonder piercing op oor en tepel gedragen kunnen
worden aangevuld met speciale thema-collecties.

Koestraat 112

www.bodyartjewelry.nl

22

Bachmaier - Leltz Goudsmeden

Eline en Albert ontwerpen en vervaardigen eigentijdse sieraden en trouwringen en verkopen
daarnaast de collecties van onder andere Pur Ateliers.

Dam 223

Nederlands Zilver Museum Schoonhoven

Overzicht van Nederlands zilver van erts tot eindproduct. Een reis door de tijd over de
geschiedenis van het zilver smeden vanaf de middeleeuwen tot de hedendaagse zilverkunst.

Kazerneplein 4

www.zilvermuseum.nl

24

't Silveren Schip

Eigentijdse niet mode gebonden sieraden van zilver, staal en mineralen. Klein zilverwerk,
fotolijsten en geboortelepels.

Kazerneplein 12

www.silverenschip.nl

25

Galerie Honar

Handgemaakte moderne sieraden uit eigen atelier van Anita Brands. Ook speciale opdrachten
kunnen worden vervaardigd o.a. trouwringen, herinnerings-sieraden en objecten.
Workshops edelsmeden voor groepen van 2 tot max.10 personen.

Wal 38

www.galeriehonar.nl

26

WatKanMoet

Max van Gelder vervaardigt unica van goud, zilver en titanium naar eigen ontwerp of in
samenspraak met oog voor de schoonheid van mineralen en natuurlijke produkten. Deze
avond exposeert van Gelder bij Galerie Honar.

Wal 38 In Galerie Honar27



Goudsmid Pushpa

Pushpa heeft zich gespecialiseerd in parels en in sieraden vervaardigd van hypo-allergene
materialen. Haar werk kenmerkt zich door eenvoud met een tikkeltje speelse grilligheid.

Varkensmarkt 628

Hemels Goud

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

Varkensmarkt 4

www.hemelsgoud.nl

29

Marjon Kappers

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

Lopikerstraat 24

www.marjonkappers.nl

30

Artis Causa

Artis Causa is het ontwerp-, goud- en zilversmidsatelier van Gabri Schumacher en Huub
Rogier. Een open atelier met eigen werk waaronder de Dutch D-Light sieraden, een totaal
nieuw concept van omgaan met edelstenen. Andere specialisaties zijn relatiegeschenken,
trofeeën en zilverkunst.

Haven 69

www.artiscausa.nl

31

Herens & Herens

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.

Slootweg 2

www.herens.nl
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