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DE LEUKSTE HOTSPOTS & ROUTES IN

ROUTE 6

Doe Tip
Loop vanaf
Belvédère naar de
witte ophaalbrug
voor dit prachtige
uitzicht over de
binnenstad.

VOORWOORD

Een stad met
aantrekkingskracht

Bas Rechtuyt
voorzitter Zilverstad Marketing

ONDERNEMERSGEEST

Olivier van Noort maakte naam toen hij in 1601 terugkeerde
in de Zilverstad, na een reis die drie jaar had geduurd. De
Schoonhovenaar had de primeur om als eerste Nederlander
de wereld rond te varen. Dat maakte hem tot een unieke
reiziger - in een unieke stad.

Ik kan me zo voorstellen dat de stad lonkte voor Olivier van
Noort, na zo’n lange reis. Vaste grond onder de voeten. Thuis
zijn: in een kleine stad met wereldse allure. En - als de stad
toen al dezelfde ondernemersgeest had als nu het geval is
– was er na drie jaar vast ook in zijn eigen woonplaats weer
genoeg te ontdekken.
Die ondernemersgeest in Schoonhoven zie en ik proef ik ook
vandaag de dag nog. Mensen en bedrijven vestigen zich hier
graag, het organiserend vermogen is groot en toeristen kijken hun
ogen uit. In Schoonhoven en de hele Krimpenerwaard overigens.
Schoonhoven combineert een rijke geschiedenis – als
Zilverstad én als vestingstad – met hedendaags zilver, talloze
events en een binnenstad met een grote aantrekkingskracht.
En dat tussen de prachtige polders van de Krimpenerwaard en
aan de oevers van de Lek.
Neem je tijd om het Schoonhoven van Olivier van Noort te
ontdekken. Zijn uitnodigende hand vind je bij de entree van
de stad, aan het water - waar anders? Inmiddels heb ik zelf
aan de hand van deze Zilverstad Guide ook weer nieuwe
adressen ontdekt. Geniet van de vele parels die Schoonhoven
Zilverstad rijk is!

ROUTE 3

KoffieTip
2

Boutique Café
LIEN is in korte tijd
ongekend populair
geworden in
Schoonhoven!
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Buiten de Veerpoort

Lek
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Schoonhoven is zo leuk, waar moet je beginnen? De routes in
dit boekje gidsen jou langs de leukste hotspots in Schoonhoven.
Geniet van je verblijf en vereeuwig jezelf in Schoonhoven met
de #schoonhoven of @schoonhovenzilverstad. Een warm
welkom in de Zilverstad!
Goed om te weten!
Deze Zilverstad Guide is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door
Zilverstad Marketing. Het aanbod van adressen in Schoonhoven
en hun openingstijden kan echter afwijken van wat beschreven
staat. Daarom is het aan te bevelen om actuele openingstijden
en adressen na te gaan op de website inschoonhoven.nl of via de
social media accounts van de desbetreffende ondernemer.

Projectleiding
		

Stefan van Beeten
Machteld van Roest

Redactie

Machteld van Roest, volzin content en communicatie

Vormgeving

Rhodé Zorge

Fotografie
Rhodé Zorge
		Met medewerking van Rob Glastra, Anne Hamers,
		
Stephan Tellier, Heidi Kuiper, Mijanou Haverkamp
Contact		
		

Heb je vragen of opmerkingen? Je kunt ze richten aan
Zilverstad Marketing via info@zilverstadmarketing.nl

© Zilverstad Guide is een uitgave van Zilverstad Marketing
Zilverstad Marketing versterkt Schoonhoven als Creatieve Zilverstad aan de Lek, voor inwoners, bezoekers,
ondernemers en talent. Zilverstad Marketing heeft een omvangrijk netwerk: ondernemers, bewoners, verenigingen,
cultuurmakers, evenementenorganisaties, kunstenaars, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en andere
smaakmakers. In de Krimpenerwaard wordt samengewerkt met Stichting Promotie Krimpenerwaard. Zilverstad
Guide is tot stand gekomen met medewerking van BIZ Centrum Schoonhoven en Gemeente Krimpenerwaard.
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Meesters van de Zilverstad

AtelierQ

Edelsmederij Marjon Kappers

PASSÌ GALERIE

Zilver aan de Lek

Rikkoert Juweliers

De Vaal

Nederlands Zilvermuseum

Edelsmederij Hemels Goud
en Goudsmederij Fijn

Goudsmederij Goedbloed

Duhen
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Zilverroute

S

choonhoven, Zilverstad: het wordt in
één adem uitgesproken. Al meer dan
700 jaar is Schoonhoven een uniek centrum voor zilverambacht, zilverindustrie
en zilverkunst. Een lesje geschiedenis.

Schoonhoven vond zijn oorsprong als
Zilverstad toen Jan van Beaumont zich in de
late middeleeuwen vestigde op het kasteel
van Schoonhoven, ter hoogte van het huidige Springerpark. Zijn kleinzoon, graaf Jan
van Blois, maakte er na 1356 een luisterrijk hof van. Vanaf die tijd werkten steeds
goud- en zilversmeden in Schoonhoven:
voor het hof van Jan van Blois én voor de
welgestelde stedelingen. Omstreeks 1600
nam het aantal in Schoonhoven gevestigde zilversmeden toe: de zilversmeden uit
Schoonhoven hadden naam gemaakt! Dat
fenomeen heeft zich voortgezet tot op de
dag van vandaag: zilver uit Schoonhoven
is bekend in heel Nederland en is zelfs
wereldberoemd!

Nationale Zilverdag

Nacht van het Zilver

Vakschool Schoonhoven

Trouwroute

Body Art Jewelry
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Toermalijn bij AtelierQ

Ook nu nog is zilver overal in de binnenstad
terug te vinden. Ontdek de tientallen ateliers,
galeries en juweliers en geef je ogen de kost in
het Nederlands Zilvermuseum. Zie studenten
aan het werk bij Vakschool Schoonhoven:
de enige plek in Nederland waar opgeleid
wordt voor het vak van goudsmid, zilversmid,
uurwerktechnicus of juwelier. Woon ook zeker
een van de zilverevents bij!

Zilverstad guide

Meestertekens

Meesters van de Zilverstad
Wal 3

meestersv a n d e z i l v e rst a d .n l

Open wo-za en op afspraak

Schoonhoven bezoeken zonder stil te staan bij de imposante Veerpoort is
eigenlijk onmogelijk. Sinds een aantal jaar kan je niet alleen het exterieur
bewonderen, maar is de Veerpoort ook open voor publiek. Ga via de trappen
omhoog en bezoek Galerie Meesters van de Zilverstad. Hier vind je sieraden
van goudsmeden opgeleid in Schoonhoven en het werk van kunstschilder
en Schoonhovenaar Titus Meeuws.
Elke edelsmid heeft een eigen stijl en specialisme en dat zorgt voor een heel diverse
collectie. Het lijntje tussen galeriehouder Stefan van Beeten en de goudsmeden is
kort. Daarom kan alles wat je hier aan sieraden vindt, aangepast worden naar jouw
voorkeuren en maten. Stefan neemt alle tijd om je goed te helpen en loopt desgewenst
zelfs even mee naar een van de goudsmeden om de hoek om mogelijkheden te
bespreken. De wanden van de galerie zijn gevuld met de meest prachtige aquarellen
van Titus Meeuws, waarop hij herkenbare plekken van Schoonhoven heeft vastgelegd.
Op zoek naar een uniek sieraad? Bezoek dan zeker even de galerie in de Veerpoort.

Volg online

@meestersvandezilverstad

Veer straat 1c

a t e li e rQ.n l

Open do-za

In de prachtige Veerstraat kun je de gele markies niet onopgemerkt voorbijlopen.
Hier is AtelierQ gevestigd, de winkel en werkplaats van goudsmid Kirsten
Quaedackers. Eenmaal over de drempel waan je je in een andere wereld. ‘Een
beleving op zich’, hoort Kirsten vaak als bezoekers het atelier binnenstappen.
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AtelierQ

Tijdens de Nacht van het Zilver - een jaarlijks icoon-evenement in Schoonhoven - van
2018 opende Kirsten Quaedackers haar atelier. Ze zat al niet vaak stil, maar sindsdien
zeker niet. Het wegwerken van de goed gevulde opdrachtenbak combineert Kirsten met
lesgeven op Vakschool Schoonhoven bij de opleiding Goudsmeden. Ze is bestuurslid van
het Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy en actief betrokken bij Schoonhovense activiteiten.
De vitrines in AtelierQ zijn gevuld met prachtige juweeltjes. Van verlovings- en trouwringen
tot zegelringen of as-sieraden met of zonder vingerafdruk erin verwerkt: Kirsten vervaardigt
het allemaal. Haar werk herken je aan de fijnheid. Meer dan eens zijn haar sieraden
voorzien van fonkelende edelstenen. Bovendien werkt Kirsten vaak in opdracht, waar de
klant vanzelfsprekend de stijl bepaalt. Is het even te vol in het kleine atelier, loop dan later
op de dag zeker nog een keertje binnen of volg het werk van Kirsten op social media!

Zilverstad guide

@atelier__q
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Volg online

Edelsmederij Marjon Kappers
Ha v en 10

mar jo n k a p p e rs.n l

Open wo-za en op afspraak

Haar ‘Eindeloos’ – een prachtig collier – is een begrip. Net als haar edelsmederij
in Schoonhoven. Marjon Kappers maakte haar meisjesdroom werkelijkheid:
ze vervaardigt prachtige sieraden. Inmiddels al tientallen jaren. Het prachtige
pand aan de Haven ademt allure. Door het open atelier en de werkplaats
achterin de winkel nodigt de edelsmederij uit tot een bezoek.
Haar stijl omschrijft ze als ‘krachtige eenvoud met een twist’. Marjon vervaardigt prachtige
collecties sieraden. De awards die ze won voor haar werken getuigen van ambacht en
vakkennis. Van sommige sieraden verklapt ze de techniek erachter dan ook niet. “Ik vind
het fantastisch om te ontdekken hoe stoffen op elkaar reageren en zo tot iets nieuws te
komen.” Van woensdag tot en met zaterdag tref je Marjon in haar winkel annex werkplaats.
Marjon werkt met liefde aan een persoonlijk ontwerp voor een opdracht. Alles kan op
maat: trouwringen, colliers, armbanden. “Ik geniet van het persoonlijk contact. Zo hoor
je echt wat mensen van een ontwerp vinden. Het stimuleert tot het maken van een
sieraad met een heel eigen signatuur.”

Volg online

@edelsmederij.marjonkappers

Ja n Kor tlandstraa t 2

p a ssi.n l

Open op afspraak en tijdens zilverevents

Van Vakschool Schoonhoven via Canada naar de Kunstacademie in Utrecht en van een atelier in de prachtige Watertoren naar een unieke galerie met
werkplaats in een oude kleuterschool. Het is een hele, hele korte beschrijving
van de loopbaan van grootzilverkunstenaar
Paul de Vries. De rode lijn: liefde voor kunst,
zilver en het doorgeven van het vak.
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PASSÌ GALERIE

Vandaag de dag geeft hij het vak door aan cursisten,
is hij initiator van de Arts of Crafts weekenden en
biedt hij een prachtig arrangement Smeed & Eet,
voor iedereen die het zilversmeden wil ontdekken in
combinatie met een heerlijk diner in de Zilverstad.
Samengevat: het werk van deze man en zijn
prachtige galerie wil je ontdekken. Doen!

Zilver aan de Lek
z il v e ra a n d e le k .n l

Open ma-za

Marianne verstaat de kunst van het goud- en
zilversmeden als geen ander. Haar stijl? Eenvoudig,
strak, modern. Binnenstappen bij dit pareltje
middenin de stad mag altijd. Marianne is altijd in voor
een bezoek en laat je met liefde de werkplaatsen zien.

Zilverstad guide

De prachtige raampartijen in de twee eeuwenoude werkplaatsen, de groene stadstuin:
de plek van Zilver aan de Lek is uniek. Bij
edelsmid Marianne Klarenbeek kun je terecht
om werk in opdracht te laten maken óf om zelf
de kneepjes van het vak te leren tijdens een
workshop. Ze vormt de derde generatie van
de familie die op deze plek al sinds 1928 met
zilver en goud werkt.
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Ha v enstraat 47a

Rikkoert Juweliers
Ha v en 5

rikkoe rt .n l

Open ma-za

Sinds 1876 is Rikkoert uitgegroeid tot een uniek juweliersbedrijf met
(inter)nationale allure. Het familiebedrijf – inmiddels werkt de zesde
generatie bij Rikkoert - heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied
van groot zilver, (vintage) sieraden, horloges, klokken en trouwringen.
De zes grachtenpanden zijn toonaangevend aan de Haven. Neem de tijd
om de vele collecties van bekende merken en kleinschalige ontwerpers
bij Rikkoert te bewonderen.

Waar moet je beginnen? Bij Rikkoert wil je zeker de oude Joodse
synagoge bekijken. Sinds 1952 is dit gebouw omgedoopt tot
EDELambachthuys, maar het interieur en de mikvah (Joods
badhuis) herinneren je aan de voormalige functie. Vandaag
de dag vind je er ‘s werelds grootste museale privécollectie
Schoonhovens zilver en fraaie collecties moderne zilveren
sieraden en groot zilverwerk.
In het Juweliershuys koop je zowel moderne sieraden van
eigen collecties, bekende merken of internationale designers.
Je vindt hier sieraden van Buddha to Buddha, Boccia, Ania
Haie, Georg Jensen en horloges van Seiko, Frederique
Constant, Garmin en Tommy Hilfiger horloges.
Vintage sieraden zijn erg in trek. Zij zijn niet alleen smaakmakers
op het gebied van historie, ze zijn ook een uitstekende manier
om duurzaam om te gaan met kostbare materialen. Elk vintage
sieraad is uniek: er is geen tweede van verkrijgbaar. Vaak zijn
de sieraden voorzien van schitterende edelstenen als granaat,
(bloed)koraal, robijn, smaragd en diamant.
Naast alle (vintage) sieraden biedt Rikkoert een grote, deels eigen,
collectie trouwringen. Voor trouwringen is er zelfs een aparte
galerie. De zaak heeft een goudsmederij in huis waar sieraden
en trouwringen vervaardigd en gerepareerd kunnen worden.
Pas onder het genot van een kopje thee of koffie verschillende
trouwringen. De trouwringen zijn aan te passen naar jullie
wensen. Denk hierbij aan het aanpassen van de goudkleur,
afwerking of het toevoegen van een diamant of kleursteen.
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Dan is er nog het Klokkenhuys: een beleving op zich. Hier schitteren honderden klokken
in alle formaten en van allerlei stijlen. Bewonder zeker de designklokken van QLOCKTWO,
waarbij de tijd in woorden is af te lezen in plaats van cijfers. Dankzij een matrix van 110
letters kunt je aflezen hoe laat het is. Elke vijf minuten geven de letters de tijd aan, zodat er
bijvoorbeeld ‘HETISHALFACHT’ op de front verschijnt, met kleine luchtpuntjes op de hoeken,
die de tussenliggende minuten aangeven. In het klokkenhuis vind je ook een moderne variant
op de bekende koekoeksklok van het Italiaanse designmerk Diamantini. Naast de verkoop
van klokken zijn in het Klokkenhuys ook de uurwerkmakers werkzaam. Zij zijn dagelijks bezig
met het restaureren, repareren en onderhouden van horloges en klokken.
Wil je voorafgaand aan je bezoek al even oriënteren? Rikkoert heeft naast de winkels in
Schoonhoven en Lekkerkerk een online winkel. De zaak heeft zelfs een speciaal team
dat de webwinkel runt. Je zal zeker niet de eerste zijn die zich thuis al even inleest en de
aankoop in de winkel doet, en andersom komt minstens zo vaak voor.

Koninklijk Huis
In de loop van de jaren ontving Rikkoert verschillende certificeringen en
erkenningen met als kers op de taart het predicaat hofleverancier voor het
Koninklijk Huis, dat verkregen werd in 1996. Rikkoert heeft verschillende malen
geleverd aan het Koninklijk Huis. Een bekend voorbeeld daarvan is de handgesmede kikkerschaal die de regering ter ere van hun 25-jarig huwelijksjubileum
cadeau deed aan prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Loop tijdens je
bezoek zeker even langs de zilversmederij, want grote kans dat je hier de zilversmid
aan het werk treft. Hij geeft regelmatig een demonstratie van het vervaardigen
van de bijzondere kikkerschaal. Ook werkt hij dagelijks aan de vervaardiging van
zilveren servetbanden, fotolijsten, flessenbakken en relatiegeschenken.

Zilverstad guide

@rikkoert.juweliers
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Volg online

De Vaal
Haven 70a

jacdevaal.nl

juwelierdevaal.com

Open di-za op afspraak

Wanneer je in dé Zilverstad bent, kan een bezoekje aan familiebedrijf De Vaal
zeker niet missen. De Vaal heeft in het pand aan de Haven zowel een galerie
als een atelier en biedt voor ieder wat wils. Zo zijn er verschillende exclusieve
merken verkrijgbaar in de galerie. Denk aan Annamaria Cammilli, Cardillac,
het trendmerk Buddha to Buddha, Arior Barcelona en zelfs De Parme Design
van Prinses Margarita.
Naast deze bijzondere namen heeft De Vaal ook een eigen sieradenlijn, genaamd
W. De Vaal. Deze sieradenlijn wordt ontworpen en geproduceerd door goudsmeden in
het eigen atelier, die bovendien te zien is vanuit de galerie. Je krijgt dus meteen een
kijkje in de eigen ‘keuken’! Naast het bewonderen van sieraden in de galerie, kun je bij
De Vaal terecht voor genoeg andere diensten. Zo kun je jouw sieraden laten repareren
of vermaken, maar ook graveren. Denk hierbij aan een persoonlijke touch, zoals een
vingerafdruk, eigen handschrift of speciale naam en datum. Ook maakt De Vaal voor jou
graag een nieuw ontwerp, met bijvoorbeeld je eigen goud of edelstenen. Op die manier
ben je voorzien van de meest authentieke sieraden!

Nieuwsgierig geworden? De Vaal
nodigt je van harte uit om een
kijkje bij haar te nemen in hartje
Schoonhoven, waar een gemoedelijke
sfeer en persoonlijke benadering
voorop staat. Voor het maken van
een nieuw ontwerp kun je het beste
een afspraak maken, om zo met
de nodige tijd en aandacht tot het
mooiste resultaat te komen.
Daarnaast kun je voor reparaties,
op dinsdag tot en met zaterdag van
10:00-17:00, altijd binnenwandelen!

Volg online

@galeriedevaal
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Nederlands Zilvermuseum
K a zer neplein 4

z il v e rmu se u m.co m

Open di-zo

In het Nederlands Zilvermuseum ontdek je hoe zilver al eeuwenlang glans
geeft aan bijzondere gebeurtenissen in onze maatschappij. Je hoort de verhalen
achter de prachtige collectie zilver van 1600 tot nu. En ben je benieuwd naar
het ambacht van de zilversmid? Die kijk je in de zilversmederij op de vingers!
Als je de kunst hebt afgekeken - en dat mag! - kun je zelf aan de slag in de
Zilverwerkplaats. Een bezoek aan het Zilvermuseum is een leuk uitje voor
jong en oud!
Zilver zoals je zelden ziet Iedereen kent wel het beroemde en klassieke tafelzilver,
zoals theeserviezen, kandelaars en prachtige tafelstukken. Het Zilvermuseum heeft de
grootste collectie in de wereld van de beroemde Koninklijke Zilverfabriek Van Kempen
en Begeer. Voor veel mensen is het bekende gebruikszilver een feest van herkenning.
Collectie vol verhalen Elk zilveren object in ons museum vertelt een eigen verhaal.
Zoals de zilveren geboortelepels en rammelaars, die nog steeds een geliefd cadeau zijn.
Of de prachtige 17e-eeuwse drinkbekers om een Hoogheemraad mee in te wijden. Zilver
speelde ook een belangrijke rol in adellijke kringen. Dit zie je bijvoorbeeld terug in een
Koninklijke jachtbokaal. En weet je dat zilver ook veel nieuwe toepassingen kent, zoals in
je mobiele telefoon?
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Bezoekers van alle leeftijden kunnen de zilversmid in zichzelf ontdekken
tijdens een workshop in de Zilverwerkplaats.

Hedendaags zilver en wisselende exposities In het museum leer je ook de
nieuwe generatie smeden, designers en kunstenaars kennen. Zij krijgen een podium
om te exposeren en de innovatie in het vak te laten zien. Met wisseltentoonstellingen
in prikkelende thema’s blijft een bezoek aan het museum altijd een verrassing. Zo
presenteert het museum jaarlijks de meesterstukken van de laatstejaars studenten van
Vakschool Schoonhoven.
Activiteiten en arrangementen Voor kinderen is er een speurtocht. In de
schoolvakanties zijn er thematische workshops. Maak tijdens onze stadswandeling
kennis met het museum en Zilverstad Schoonhoven! Voor groepen zijn er verschillende
arrangementen. In de Zilverlounge kun je terecht voor luxe koffie, gebak en een heerlijke lunch.

Volg online

@zilvermuseum
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Kijk op de website voor de actuele exposities, activiteiten en het workshopoverzicht.

Zilverstad guide

JA! Wil je elkaar het ja-woord geven tussen het glanzende zilver in het prachtige
monumentale pand? Dat kan! Het Zilvermuseum is een officiële trouwlocatie.

Edelsmederij Hemels Goud
en Goudsmederij Fijn
Varkensmarkt 4

Open di-vr op afspraak

De Varkensmarkt verbindt winkelstraat Lopikerstraat met de parkeergelegenheid op het Doelenplein en dat kán reden zijn om voorbij te gaan aan de prachtige
etalages in dit straatje. Maar: niet doen! Aan de Varkensmarkt zijn inmiddels
drie edelsmeden gevestigd. Een van hen is Mariëtta (‘maar voor iedereen
gewoon Jet’) van Bokhoven die haar atelier Hemels Goud inmiddels ruim 20
jaar geleden opende op Varkensmarkt nummer 4. Ze vervaardigt prachtige
juwelen, elk met een eigen verhaal.
Hemels Goud staat voor ambachtelijk handwerk, voor ontwerpen die uit het hart
komen. Wanneer je eenmaal hebt kennisgemaakt met Mariëtta, snap je precies
waarom. Ze is warm en hartelijk en maakt ruim tijd voor haar klanten. Mariëtta werkt
het liefst in opdracht. Met haar collectie in de winkel als praatstukken. “Elke opdracht
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is een bijzondere belevenis met een uniek resultaat,” vertelt ze. De sieraden van
Hemels Goud zijn echte pronkstukken: groots, elegant, voorzien van veel details.
Echte kroonjuwelen.
Signature
Zij aan zij met Mariëtta - letterlijk: want aan de 1,80 meter brede werkbank bevinden
zich drie werkplekken - werken nieuwe talenten. Al jaren biedt Hemels Goud een
werkervaringsplek. Mariëtta: “Dat vind ik enorm stimulerend en is bovendien belangrijk
voor het voortbestaan van ons prachtige ambacht.” Eén van hen week niet meer van
Mariëtta’s zijde. Het is Anoek Huisman met haar eigen label, Goudsmederij Fijn. Vanaf
2022 stralen ze dit ook uit aan de buitenzijde van het pandje aan de Varkensmarkt 4:
hier kun je terecht voor de collecties van twee vakvrouwen die elkaar goed aanvullen.
“De samenwerking is Hemels Fijn,” vertelt Mariëtta met een knipoog. “We hebben
allebei echt een eigen signature en spreken daar diverse generaties mee aan.”
hemelsgoud.nl

Goudsmederij Fijn
Haar naam verklapt de stijl van het werk van
Anoek Huisman, het gezicht achter Goudsmederij Fijn. Verfijnd, elegant en met speelse details.
Ze had altijd al de ambitie om een eigen winkeltje te openen, maar Mariëtta en zij konden
elkaar niet missen. Nu werken ze samen aan
de Varkensmarkt 4. “Het voelt voor mij alsof
ik de hele dag met mijn allergrootste hobby
bezig ben. Priegelen. Werken met de mooiste

goudsmederijfijn.nl

Volg online

@hemelsgoudschoonhoven @goudsmederijfijn
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vraagt om nieuwe creativiteit en precisie.”
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materialen. Ik vind het heerlijk! Elke opdracht

Goudsmederij Goedbloed
Do elenplein 1

gou d sme d e ri j goe d b l o e d .n l

Open wo-za

Inge Goedbloed is een goudsmid met een duidelijke
eigen signature. Vanuit haar prachtige atelier
Goudsmederij Goedbloed – gloednieuw ook nog!presenteert ze vier unieke collecties met als rode
draad: de natuur. De collecties heten Forest,
Honey, Dragonstail en Lava. Daarnaast heeft Inge
een prachtige Classic Line en werkt ze in opdracht.
In elk sieraad zoekt Inge een spanningsveld. In texturen,
in licht en donker of in een verrassende combinatie
met een edelsteen. Inge: “Sieraden waarin natuurlijke
elementen verwerkt zijn - hout, een lavasteen, een unieke
edelsteen – spreken ontzettend aan. Op een of andere
manier krijgen die ‘een hart’: mensen voelen dat.” Het
natuurlijke element zoekt Inge ook in de productiewijze.
Hoewel een 100% fairtrade label heel lastig blijft in dit
vak, koopt ze in bij ondernemers die bewust werken. De
sieraden van Inge zijn dan ook zoveel mogelijk gemaakt
van natuurlijk en gerecycled materiaal.

Volg online

@goudsmederijgoedbloed

L opikerstraat 36

d u h e n j u w e l i e r.n l

Open di-za

Bijna veertig jaar geleden startte juwelier Duhen zijn winkel in Schoonhoven.
De eerste paar jaar vanuit de Koestraat, maar al snel verhuisde Duhen
naar de vertrouwde plek in de Lopikerstraat. De winkel groeide dankzij het
vertrouwen van de klanten uit tot een veelzijdig juweliersbedrijf. Je vindt er
een brede collectie eigentijdse sieraden en horloges.

R O U T E 1 | Z I LV E R R O U T E

Duhen
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Duhen beschikt over een atelier waar praktisch alle reparaties, vermaakwerk
en speciale opdrachten uitgevoerd worden. Naast een ruime collectie zilveren
sieraden - waarvan het merk Zinzi een groot deel uitmaakt – is Duhen dealer van de
horlogemerken Danish Design, Hugo Boss, Prisma, Storm en als basismerk Olympic.
De winkel voert heel betaalbare prijzen om de sieraden voor iedereen toegankelijk te
maken. Voor de allerkleinsten zijn er leuke sieraadjes en gebruiksvoorwerpen zoals
bestekjes, spaarpotjes en rammelaars.

MEESTERTEKENS
Kijk tijdens je wandeling ook goed naar
de bijzondere tegels in Schoonhoven.
Door de hele stad heen, op ruim
80 plekken, vind je zilverkleurige
stoeptegels met daarop gegraveerde
meestertekens. Het meesterteken is
het teken waarmee elke zelfstandig
werkende goud- en zilversmid zijn of
haar werk signeert. Het staat garant
voor absolute vakwerk.
Volg de Silver Walk of Fame en ontdek
de verhalen van goud- en zilversmeden
die door de eeuwen heen van
Schoonhoven de Zilverstad maakten.
inschoonhoven.nl/meestertekens

T O E R M A L I J N B I J AtelierQ
Veer straat 1c

a t e li e rQ.n l

Open do-za

Toermalijn dankt zijn naam aan het Singhalese woord
‘tura mali’. Het betekent: steen met gemengde kleuren.
Deze populaire edelsteen komt voor in iedere kleur van
het spectrum. Noem jouw favoriete kleur, hij is er! Een
leuk weetje: deze edelsteen werd voor het eerst door
Hollandse handelaren ontdekt! De vindplaats was de
westkust van Italië, niet eens zo ver weg. Tegenwoordig
wordt hij op vele plekken op de wereld gevonden.
Samen met opaal is toermalijn de geboortesteen van
oktober. Bovendien is toermalijn de steen van ‘liefde’
en ‘vriendschap’. Op de afgebeelde ring wisselen
diamanten en toermalijn edelstenen elkaar op een
speelse manier af. Zie jij je ook al lopen en schitteren hiermee? Je koopt deze
juwelen bij AtelierQ aan de Veerstraat 1c.

n a c h t v a n h e t zi l v e r . n l
Tweede zaterdag van december

z ilv er dag.nl
E lk jaar op Tweede Pi n k st e rd a g

Met een zevende lustrum achter de rug
mag de Nationale Zilverdag een begrip
heten. Jaarlijks wordt de historische
binnenstad van Schoonhoven op Tweede
Pinksterdag omgetoverd tot één grote
goud- en zilversmidswerkplaats. Verspreid
over meer dan 140 paviljoens en stands is
het overal zilver wat de klok slaat. Kom, kijk,
bewonder én koop; want natuurlijk wordt
veel van het moois die dag verkocht en hoef
je niet met lege handen naar huis. Gouden zilversmeden laten de fijne kneepjes
van het vak zien en doen je versteld staan
met demonstraties. Van de fijnste sieraden
tot de prachtigste zilveren kunstwerken:
je bewondert het tijdens de Nationale
Zilverdag. Je ontmoet ook graveurs,
edelsteenspecialisten en taxateurs. Wordt
Tweede Pinksterdag ook jouw Zilverdag?
Maak er een gezellig dagje uit of een lang
pinksterweekend van. Logeer in een van de
B&B’s en hotels die de stad rijk is.

Volg online @nationalezilverdag

Schoonhoven schittert zelden zo
mooi als tijdens de Nacht. Beleef het
zelf. Noteer de Nacht van het Zilver
in je agenda en boek bijtijds een
diner en overnachting.

Volg online

@nachtvanhetzilver
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ZILVERDAG

Vuur, zilver, muziek en door de
hele stad sprookjesachtig verlichte,
historische gebouwen. Het zijn
de ingrediënten van de Nacht van
het Zilver. ‘De Nacht’, zoals fans de
Nacht van het Zilver noemen, vindt
traditiegetrouw elk jaar op de tweede
zaterdag van december plaats. Vanaf
18.00 uur is de oude binnenstad
het decor voor de Nacht van het
Zilver. Ateliers, juweliers, goud- en
zilversmeden openen deze avond
hun deuren en bieden een intieme
avond Romantic Christmas shopping.
Speciaal voor deze avond worden
nieuwe collecties gepresenteerd
door de zilverkunstenaars.
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Nationale
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Nacht van
het Z I L V E R

Vakschool
Schoonhoven
Meester Kesper st ra a t 1 0
z adkine.nl/ vakschoolsch o o n h o v e n

Een van de pijlers van de Zilverstad is
Vakschool Schoonhoven: de enige school
in Nederland waar opgeleid wordt voor
een baan in de goud-, zilver-, juweliers- en
uurwerkbranche. Op Zadkine Vakschool
Schoonhoven ontdekken studenten de
kracht van het ambacht. Mooie dingen
maken en momenten creëren die het
leven verrijken. Dat vraagt om creativiteit
en vakmanschap.
Vakschool Schoonhoven biedt naast
mbo-opleidingen in vol- en deeltijd vele
cursussen en nascholingen: voor zowel
beginners in het vak als professionals
met jarenlange werkervaring. Zo kun je je
verdiepen in edelsteenkunde, filigrain of
reparatietechnieken. Bezoek een van de
Open Dagen of maak een afspraak!

Volg online

@vakschoolschoonhoven

Schoonhoven

Sta je op het punt in het huwelijksbootje te
stappen? Schoonhoven is dé plek om de mooiste dag van je leven te beleven. Trouwroute
Schoonhoven leidt jullie langs de prachtige
trouwlocaties, romantische steegjes, karakteristieke kerkgebouwen en toplocaties voor
goed eten, drinken en overnachtingen. Natuurlijk word je langs Schoonhovens unieke
bruidshuis, adressen voor mannenmode en
bloemenwinkels geleid én ontbreken – vanzelfsprekend – de vele juweliers en goudsmeden
niet op de route. Laat je onderdompelen in
alles wat Schoonhoven als trouwstad te bieden
heeft. Met de Trouwroute Schoonhoven in je
hand beleef je een feestdag op zich!
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TROUWROUTE

inschoonhoven.nl/trouwroute

Body Art Jewelry

Volg online

@lijfsieraden
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De rode draad die tot vandaag de dag door de
collectie van Body Art Jewelry loopt is ‘non piercing’.
Dick van de Lagemaat ontwerpt en maakt zilveren
sieraden die zonder piercings gedragen kunnen
worden op oren, tepels, vingers en iedere plek
waar dat mogelijk is. De erotiek- en lifestyle wereld
is een voor Dick heel inspirerende doelgroep
waaruit in de loop der jaren een internationale
vriendengroep is ontstaan van klanten en
liefhebbers die zijn collecties kopen en verzamelen.

Zilverstad guide

K oestraat 112
b od ya rt j e w e lry.n l
Open op afspraak

Haven 70A, 2871CR Schoonhoven | open dinsdag t/m zaterdag | 0182 - 354161
www.juwelierdevaal.com

Dam- en Havenroute
ROUTE

2

Streakers
PUUR bloem & binnen
Haven80 Schoenen
De Kaardebol
Natuurwinkel de Haven
Keurslager Looman
ByMarry
Brilmode Rob Boon
Taft & Tule
Ricken’s Naaimachinehandel
Lichtjes aan de Haven
Fier je stijl
Allure van nature stijlvol
Outlet Schoonhoven
en Le Chiek
Lijst in Beeld Atelier K5
Bakkerij Kok
GreenPicnic
Vivaz, Ladies, Gents & More
Floor-you
Provence
Riens Optiek By Alain
De Favoriet

A

chter de aarden wallen ontdek je
de prachtige, oude binnenstad van
Schoonhoven met de Dam als hét middelpunt. Hier is het ’s zomers zoeken naar een
plekje in de zon op een van de terrassen. Je
vindt er ook prachtige winkels. Vanaf de
Dam ontdek je met deze route alle mustvisits langs de Haven.

Een tipje van de sluier? Natuurlijk leiden
we je langs Taft & Tule: de nationaal bekende bruidswinkel waar je gewoon even
een blik in de etalage móet werpen. We
tippen adressen met een uitgebreidassortiment aan eco (non-)food producten,
mooie boetieks en winkels voor kleding,
ondermode en schoenen, prachtige bloemenwinkels en een bijzonder adres (Haven
23) waar je letterlijk licht(er) naar buiten
kunt stappen.
Struin rond, ontdek de diversiteit van winkels en horeca (die we je uitgebreid tippen
op pagina 55) en bewonder de prachtige,
historische panden van de binnenstad.

Streakers
Dam 4a en Kerkstraat 5
streakers.nu
Open di-za

In de twee winkels van Streakers krijgen
de dames- en herencollectie de meters
en aandacht die ze verdienen. De net
flink uitgebreide kledingzaak – de
winkel aan de Kerkstraat is pas onlangs
in gebruik genomen - is sinds 2008 een
begrip in Schoonhoven. Streakers is
de winkel voor de sportieve, casual
geklede man of vrouw.
Het deel van de winkel aan de Dam is de
mancave: hier slagen heren voor kleding
van de merken Saint Steve, Law of the
Sea, Kultivate, Malelions en Revolution en

Je vindt Streakers op een toplocatie: dicht bij de terrassen van een aantal gezellige
horeca-etablissementen. Na de vrijdagmiddagborrel of zaterdagochtendkoffie kijken
voor een nieuwe jeans, korte broek of een paar sneakers. Om vervolgens met gevulde
maag én winkeltassen naar huis te gaan. Een gouden combinatie!

ROUTE 2 | DAM- EN HAVENROUTE

schoenen van onder andere Blackstone, New Balance en Puma. De damescollectie vind
je achter de deur aan de Kerkstraat. Het merkenpakket daar bestaat uit G Star, MbyM,
Minimum, Catwalk Junkie, Circle of Trust en schoenen van Tango, New Balance en Puma.

Het team van eigenaar Marcel Teeuwen telt inmiddels heel wat krachten - bekende
en nieuwe gezichten! - om zowel in de twee winkels als online service en beleving te
bieden. Het klantenbestand is niet voor niets trouw én heel groot. Een bezoek is een
must wanneer je in de binnenstad bent!

Zilverstad guide

@streakersschoonhoven @streakersschoonhoven.women
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Volg online

PUUR bloem & binnen
K er kstraat 1

pu u rb lo e me n b in n e n .n l .n l

Open ma-za

In Schoonhoven en de wijde omtrek is PUUR een begrip. Sinds vriendinnen
Nelleke en Judith de zaak in 2009 openden, trekt de bloem- en interieurwinkel
veel klanten die graag nog eens terugkeren. Niet gek, want de collecties wisselen
vaak zodat je altijd iets nieuws ontdekt. PUUR is gelegen middenin in het
centrum: in het prachtige pand op de hoek van de Kerkstraat en aan de Dam.
Het hechte en enthousiaste team helpt elke klant aan een prachtig boeket of interieuritem.
Koop een van de samengestelde boeketten of kies zelf uit de kleurrijke flowerbar. Naast
met bloemen en planten is de winkel goed gevuld met glas- en aardewerk, kandelaars en
potten in verschillende stijlen. Van kleine meubels zoals bijzettafels en poefen tot items
als geurzakjes en waxinelichtjes: je vindt het bij PUUR.
Alles in deze winkel ademt groen en dat wordt onderstreept met de titel Duurzame
Bloemist. In 2020 openden de eigenaressen bovendien Allure, het zusje van PUUR. Geen
bloemen, wel een prachtige kledinglijn en een uitgebreide collectie woonaccessoires en
cadeautjes. De winkels liggen op nog geen 200 meter afstand van elkaar, dus geef je ogen
de kost en bezoek beide!

Volg online

@puurbloemenbinnen

Ha v en 80

hav e n 8 0 sch oe n e n .n l

Op e n d i-za

De zaak van Ageeth Hagens is, onder haar leiding, al ruim 10 jaar een succes.
Haven80Schoenen is een familiebedrijf en vierde in 2021 het 100-jarig bestaan.
Je vindt hier een uitgebreide collectie damesschoenen. Een greep uit de merken?
Waldläufer, Remonte, Rieker, Toni Pons en Ara. Van het merk Ilse Jacobsen
verkoopt Haven80Schoenen de inmiddels zeer bekende zomerschoenen én jassen.
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Haven80Schoenen

Sowieso is het assortiment inmiddels breder dan de naam van Haven80Schoenen doet
vermoeden en vind je naast schoenen ook damesmode. Ageeth verkoopt met name
bovenkleding - vesten, truien en sjaals - en in de zomermaanden veel linnen, zoals linnen
jurken. Ook voor pantoffels, sokken en tassen loop je binnen bij Haven80Schoenen.
Wanneer de temperaturen stijgen, trekken de lichtgewicht en wasbare instappers van het
merk ‘Hey Dude’ zowel dames als heren naar de winkel, een geliefd en gewaardeerd artikel.
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@Haven80Schoenen
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Volg online

De Kaardebol
Ha v e n 6 4

de-kaardebol.nl

Open ma-za

Dat buiten altijd ‘lekker wordt uitgepakt’ is een
understatement. De consistente eigen stijl van
Bloembinderij De Kaardebol trekt al 30 jaar
mensen van heinde en verre naar Schoonhoven.
Eigenaar Vincent Baars drukt een duidelijke
stempel op het aanbod en de uitstraling van de
winkel. De Kaardebol biedt kwaliteitsbloemen in
een heel breed kleurenpalet. Ook voor de nodige
inspiratie voor je interieur zit je hier helemaal
goed. En kom je er zelf niet uit? Het team geeft
stylingadvies en voert dat desgewenst op locatie
voor je uit. Need we say more?
DesPots, Ecri Living, Dutz Glas, Madame Stolts, Hendri
Dean glass, MD, BombyXX Collection, Urban Nature
Culture. De Kaardebol werkt met veel vaste leveranciers
voor het aanbod in glaswerk, servies, kaarsen en
aardewerken potten. De focus ligt op bloemen, maar
tegelijk is er zoveel meer. Zeker nu ook de plant niet meer
weg te denken is uit het interieur. Dat het team van de
Kaardebol veel plezier haalt uit het vertalen van specifieke
wensen naar bloemen van het seizoen, straalt er aan alle
kanten vanaf. Deze prachtige zaak in het winkelhart van
Schoonhoven wil je niet missen!

Volg online

@kaardebol
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Natuurwinkel de Haven
Haven 68

natuurwinkeldehaven.nl

Open di-za

Natuurwinkel de Haven helpt om meer uit de
natuur én uit onszelf te halen. Het assortiment
bestaat uit zo puur mogelijke producten
voor voeding, lichamelijke verzorging en
huishoudelijke artikelen. Net zoals bij de
kraam van de Eekhoorn op de weekmarkt op
woensdag – die van dezelfde eigenaar is - is
het assortiment in de winkel ontzettend breed.
De winkel biedt bovendien een uitgebreid
assortiment biologische broden van gist,
desem en tevens glutenvrij zoals volkoren,
bruin en gebuild brood, speltbrood, witbrood
en vruchtenbrood. De medewerkers helen je
graag aan de juiste producten en kunnen een
voedingsadvies geven.

Volg online @natuurwinkeldehaven

Keurslager Looman
Open ma-za

Of je nu vlees zoekt voor een zomerse barbecue of
een winters stoofpotje, voor kwaliteitsvlees moet je
zijn bij Keurslager Looman. De slagerij trekt niet alleen
Schoonhovenaren naar de Haven, vanuit de hele regio
weet men de zaak te vinden. Ambacht en vakkennis
zijn sleutelwoorden van eigenaar Alex Looman. Niet
gek dat verschillende producten van deze keurslager
in de prijzen vielen. De Keurslagerij biedt topkwalitiet
rundvlees, duurzaam handgeselecteerd Patron
varkensvlees en Gildehoen kip met zorg voor dier
en milieu. Voor vleeswaren, een lekkere hapjespan,
gezonde kant-en-klaar-gerechten, heerlijke steaks en
zelfgemaakte salades moet je op dit adres zijn!
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looman.keurslager.nl
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Haven 58

ByMarry
H a ven 50

byma rry.n l

Open di-za

Het pand van ByMarry, ingeklemd tussen de naastgelegen historische
gebouwen, valt op door de drie prachtige, gebogen kozijnen. Hier verkoopt
ByMarry dameskleding van de merken Dreamstar, Enjoy, Soya Concept en
het fairtrade merk Tranquillo.
Marry weet een fijne en warme sfeer neer te zetten in haar winkel. Het is dan ook niet
gek dat klanten vaak terugkomen. De vaste serie jeans en basisbroeken trekt dames uit
de hele regio. “Vaak gaan er direct twee over de toonbank,” deelt Marry. Naast kleding
verkoopt ByMarry sjaals, sokken en prachtige, vergulde sieraden van het Deense merk
Dansk Smykkekunst. Op de website kun je de nieuwe collectie kleding bekijken.

Volg online

@bymarry
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Brilmode Rob Boon
Ha v en 42

brilm o d e ro b b o o n .n l

Open di-za

Het opmeten van kinderogen is een vak apart. Bij
Brilmode Rob Boon is dit in de juiste handen bij hboorthoptist Hila Said. Hila doet haar onderzoeken in de
vertrouwde omgeving van de winkel. Ook als je kind
lees- of hoofdpijnklachten heeft, ben je bij haar op het
juiste adres. Een orthoptist is tevens gespecialiseerd in
de samenwerking van ogen en de oogstand. Mocht een
bril nodig zijn, dan heeft Brilmode Rob Boon een grote
collectie stoeisterke kinderbrillen op voorraad; alles in
veel maten en kleuren. Alle kleine klanten dingen mee
naar de titel KinderBrillenKanjer van het seizoen.

Volg online

@brilmoderobboonschoonhoven
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Bui nails & spa
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Bliss Huidstudio

Taft & Tule
Ha v e n 1 2
Ta ft e n t u le .n l
Open op afspraak

Bruidswinkel Taft & Tule trekt
brides-to-be vanuit heel Nederland
naar Schoonhoven. En dat is niet
gek. Team Taft & Tule creëert een
echt bruidsavontuur. De zorgvuldig
gestylede en daardoor uitnodigende
etalage, de persoonlijke touch van het
team, het ontkurken van de champagne
na een ‘say yes to the dress’: alles
draagt bij aan die beleving. En dat
wordt doorverteld.
Het interieur doet denken aan een stijlvol
boetiekhotel: roomwit gecombineerd met
andere warme tinten, een zacht tapijt en
witte, hoge kasten, gevuld met bruidsjurken
en -accessoires. Taft & Tule Bridal biedt
de mooiste labels en heeft daarnaast een
eigen collectie jurken. Er kan altijd gekozen
worden uit zo’n 250 tot 300 jurken. Boek je
een afspraak bij Taft & Tule, dan weet je dat
je met maximaal één andere klant tegelijk
in de bruidswinkel bent. De reviews op de
website bevestigen: bij Taft & Tule mag je
rekenen op een deskundig advies in een
relaxte sfeer.
Denk je erover een afspraak te maken?
Laat je inspireren door de bruidsboetiek
op Instagram!

Volg online

@taftentule_bridal

Open ma-za

Bij de aanschaf van een naai- of
lockmachine wil je goed geadviseerd
worden. Gelukkig kun je daarvan
verzekerd zijn bij Rickens: een van de
grootste speciaalzaken in naaimachines
van Nederland. Hier koop je een
prachtige machine van merken als
Janome, Elna, Bernina en Pfaff.
Het fijne van een machine in de buurt
kopen? Je kunt altijd terecht voor een vraag
of reparatie. Rickens bestaat al ruim 100
jaar, maar gaat mee met zijn tijd. Naast naai-,
borduur- en lockmachines vind je hier een
ontzettend groot assortiment fournituren:
stoffen, breigaren en wol, materiaal voor
quilten en patchwork, naaiboxen, loupen,
allerlei zelfmaakpakketten, knopen en
ga zo maar door. Aan de grote tafel kun
je aanschuiven om gezellig samen te
handwerken of een vraag voor te leggen.

Volg online

@rickensnaaimachinehandel
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ricke n .n l
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Ha v en 28

ROUTE 2 | DAM- EN HAVENROUTE

Rickens Naaimachinehandel

Ha v en 23

lichtj e sa a a n d e h a v e n .n l

De entree van Lichtjes aan de Haven lokt veel nieuwsgierige blikken. Het blijft
niet bij kijken: sinds de oprichting begin 2020 verwelkomde het bedrijf al meer
dan 1000 bezoekers. Lichtjes aan de Haven laat zich het best omschrijven als
een centrum voor innerlijke groei en ontwikkeling.

ROUTE 2 | DAM- EN HAVENROUTE

Lichtjes aan de Haven

Je lichaam liegt niet, maar daar razen we soms snel aan voorbij, stelt eigenaresse Kitty
de Laet. Het aanbod van Lichtjes aan de Haven – denk aan ademsessies, meditatie en
ceremonies met plantmedicijnen – is erop gericht om uit de waan van de dag te stappen
en te luisteren naar lichaam en geest. Het ontdekken van plantmedicijnen en een reis
naar Peru zette Kitty op een nieuw spoor. Haar verlangen om de inzichten te delen,
mondde uit in de oprichting van Lichtjes aan de Haven. Kitty: “Alles rondom bewustzijn
raakte me steeds meer. In het vergroten daarvan liggen handreikingen voor het leven.”
Dat deelnemers die handreikingen vinden tijdens de sessies, wordt bevestigd. “Mensen
brengen grote of kleine veranderingen aan in hun leven,” vertelt Kitty. “Dat blijf ik heel
bijzonder vinden. De bezoekers komen inmiddels vanuit heel Nederland naar Schoonhoven.”
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@lichtjes_aan_de_haven
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Volg online

Fier je Stijl
fi e rj e st i j l . n l
Open op afspraak

‘You’re never fully dressed without a
smile’ is een quote die kledingcoach Fija
Hoek graag in de mond neemt. Ze helpt
je bij het vinden van het kleurenpakket
en de stijl die jou laten stralen. Met –
natuurlijk – die ‘smile’ als resultaat. Fija
combineert haar werk bij Allure (meer
info op rechts!) met Fier je Stijl: de plek
voor een kleur- en stijladvies.
Je kleden in items waarin jij je zeker en tegelijk
helemaal jezelf voelt: het is een uitdagende
zoektocht waarbij Fija je graag helpt. Tijdens
een kleur- of stijladvies – of een combinatie
van deze twee - ontdek je welke kleuren jou
een extra boost geven, wat je body balans
punten zijn en hoe je jouw sterke punten
kunt accentueren door middel van de juiste
items. Fier je Stijl biedt het kleur- en stijladvies
ook via workshops: een ideaal meidenuitje
en vrijgezellenfeestje. Boek je een sessie
‘Shoppen in eigen kast’? Dan ben je verzekerd
van een duurzame garderobe waarmee jij
mooie combinaties weet te maken.

Volg online

@fierjestijl
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Allure van nature stijlvol
Ha v en 45

allure st i j l v o l .n l

Open di-za

Volg online

@allurevannaturestijlvol
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De merken zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en laten zich misschien het beste
omschrijven als naturel, vrouwelijk en Scandinavisch. De verkoopsters helpen je met
liefde aan een mooie outfit, maar denken ook mee in de styling van je huis. Bij Allure
slaag je namelijk niet alleen voor jezelf, maar ook voor je interieur. De prachtige plaids,
kussens, meubels, kaarsen, kandelaars, slingers: ze zijn allemaal even hebberig-makend.
En dan hebben we stationary van onder meer HuisvanMijn en de fijne verzorgingslijn
van MijnStijl nog niet eens genoemd. Vriendinnen en eigenaren Judith en Nelleke runnen
even verderop met hun team ook PUUR bloem & binnen. Eenmaal bij Allure geweest, wil
je ook daar zeker even rondneuzen. En ben je toe aan een rustmoment? Naast Allure
vind je Boutique Café LIEN, waarover je op een andere plek in deze guide meer info vindt.
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Wie bij Allure binnenloopt, is gewaarschuwd. In deze boetiek wil je stiekem
gewoon wonen: de hele uitstraling en alle items zijn een lust voor het oog. Je
vindt hier de prachtige kleding- en schoenenlijn van merken Yaya en Zusss.
Maak je look af met modeaccessoires, sieraden, horloges en sjaals van onder
andere Label Kiki, Rosefield en Monk and Anna.

Outlet Schoonhoven en Le Chiek
Haven 49

ollotiek.nl

Open di-za

Loop je onder de paarse markiezen van
Outlet Schoonhoven & Le Chiek naar binnen,
dan word je hartelijk verwelkomd door een
stagiaire en Gea Sluis. In de winkel vind je
de mooiste merkkleding tegen de scherpste
prijzen. De collectie bestaat uit zowel damesals herenkleding. Om vervolgens de outfit
helemaal af te maken voorziet Gea ook in
hoeden, petten en andere modeaccessoires.
Eenmaal uitgewinkeld - of gewoon omdat
je er zin in hebt! – geniet je van koffie,
thee, homemade gebak of een verse lunch.

Volg online

@ollotiek_le_chiek

Lijst in Beeld Atelier K5
Haven 47
hetadresomintelijsten.nl
Open vr-za en op afspraak via 06-51159358

Bij Lijst in Beeld Atelier K5 loop je binnen
om een houten of aluminium lijstprofiel
geadviseerd te krijgen die jouw kunstwerk
verdient. Het lijstatelier is misschien wel
de kleinste winkel van Schoonhoven, het
assortiment is ontzettend uitgebreid. De
vierkante meters worden ook ingezet om
lokale en regionale kunstenaars een podium
te geven. Bovendien wordt de Zilverstad in
beeld gebracht door middel van prachtige
kunstwerken en ansichtkaarten die je in
het lijstatelier kunt kopen bij Dieks en Joke.
info@hetadresomintelijsten.nl

Haven 57

bakkerij-kok.nl

Open ma-za

Tarwe- en roggebloem, honing, suiker, speculaaskruiden en exotische zuidvruchten maken
samen de magische formule voor deze
oeroude, typisch Schoonhovense gekruyde
Fonteynkoeck. De naam van de koek is te
herleiden uit de 17e eeuw, toen bakker Koster
zijn bakkerij had in de Fonteynsteeg. Hier
kwam de heerlijke koek tot stand en vandaag
de dag wordt de koek nog steeds volgens
oud recept gebakken. De heerlijke koek is bij
bakkerij Kok, op enkele meters afstand van de
Fonteynsteeg, verkrijgbaar. Dit streekproduct
moet je zeker eens geproefd hebben.

Volg online
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Bakkerij Kok

@bakkerijkok

GreenPicnic
Open di-za

In dit groene warenhuis kom je ogen
tekort. Ecologische beautyproducten,
huishoudelijke artikelen, woonaccessoires
en tuinstoelen, ontzettend veel brooddozen,
thermobekers, slingers, tuinkruiden, tassen
en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
En alles zo groen en verantwoord mogelijk.
Ondernemer Marjolein Verhoef wil mensen
inspireren duurzamer te leven en verkoopt
– naast in de fysieke winkel – ook online. En
het mooie? Met jouw aankopen inspireer je
ook anderen om groener te consumeren!

Volg online

@greenpicnic
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greenpicnic.nl
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Haven 55

Vivaz, Ladies, Gents & More
Ha v en 51

v ivaz sch o o n h o v e n .n l

Open di-za en de winkelzondagen

Vivaz’ Marije kreeg het voor elkaar om in zeven jaar tijd, drie keer te verhuizen.
Na elke verhuizing telde Vivaz meer vierkante meters en dat bewijst het
succes van de zaak. Vivaz biedt een grote dames- en herencollectie: van mooie
basics tot knallende prints en het liefst in een mooie kleur. Marije en haar
team staan voor een persoonlijke benadering. Laagdrempelig en alleen advies
als je daarom verlegen zit.
“We bestieren de winkel een beetje als in een dorp,” vertelt Marije. “We kennen veel
van onze klanten, service staat bij ons hoog in het vaandel.” Maar dat die klanten vooral
heel tevreden zijn, blijkt op de offline reviewborden die hangen in de – overigens ook
vermeldenswaardig – heerlijk ruim opgezette paskamers. Betreden op eigen risico, te
veel leuks, staat er in sierlijke letters. En daarmee wordt niks te veel gezegd.
Vivaz verkoopt bekende en kleine merken aan tieners tot 60+ers. Jongens komen vooral
voor de merken Raizzed en Only and sons, meiden voor Raizzed en Jacqueline de Jong. “We
zijn er echt voor 12- tot 80-jarigen,” vertelt Marije. “Daarom komen hier ook hele gezinnen
winkelen en stappen met regelmaat een moeder en zoon of dochter over de drempel.”
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Eco tassenlijn
Merken voor dames zijn Freequent, B.Young, Fransa, Mexx en de bekende spijkerbroeken
van Il Dolce en Para-Mi. De mannelijke klanten komen onder andere voor Lerros en
a Fish named Fred. Naast kleding vind je bij Vivaz ontzettend veel modegerelateerde
accessoires. Bamboo basics ondergoed, sjaals, tassen, schoenen, riemen, zonnebrillen
en sieraden: noem het en het is er. En je aankopen zijn niet compleet zonder een product
uit de heerlijke parfumlijn van Atelier Rebul. Ook voor een aparte wenskaart kun je
bij Vivaz terecht. Marije: “Ik vind het leuk om unieke merken te verkopen. Een mooi
voorbeeld daarvan is de eco tassenlijn van Denise Roobol uit Rotterdam. Juist die kleine
merken vinden hier veel aftrek.”
Niet alleen in de winkel, ook op social media spat het enthousiasme ervan af. Regelmatig
toont het team van Vivaz via de functie live op Facebook mooie items. De Stijlbox @ home
die Vivaz met zorg samenstelt, is een mooi laagdrempelig alternatief voor online winkelen.
Shop je liever in de fysieke winkel? Marije wil vooral dat Vivaz een plek is waar je ‘graag
even bent’. Ook een avondje privé shoppen met vriendinnen, het gezin of collega’s wordt
regelmatig geboekt. Kortom: Marije en haar team staan op vele manieren voor je klaar!
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@vivazschoonhoven
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Volg online

Floor-you
Ha v en 59

floor- you .n l

Open op afspraak en op zaterdag

Het kan zomaar zijn dat je Floor-You kent van RTL 4. Want nadat de zaak op
deze zender verscheen met een korte video, stond de telefoon roodgloeiend.
“Dat komt waarschijnlijk ook omdat we zo nu en dan groot adverteren langs
de snelweg,” vult eigenaar Patrick aan. Het is duidelijk dat het team achter
Floor-You drukbezet is. Daarom staan de deuren van de zaak aan de Haven
lang niet altijd open, maar ‘natuurlijk wel voor wie een afspraak maakt’,
aldus Patrick.
In de zaak tref je prachtige displays met pvc-vloeren van Therdex VivaFloors en Belakos.
Floor-You verkoopt kwalitatieve pvc-vloeren in een klik- of plakvariant. Met overtuiging
weet Patrick de keuze voor pvc te onderstrepen: het is een vloer van kwaliteit, dempt
geluid en is onderhoudsvrij. Bij Floor-You kun je daarnaast terecht voor tapijt en vinyl. De
stoffeerders brengen de vloeren op locatie aan. En dan tref je het, want een van hen is als
eerste in Nederland cum laude afgestudeerd tot allround woningstoffering!

Volg online

@vloeren.pvc

Haven 63

provence.nl

Open wo-za

Provence dankt haar naam aan de
Provençaalse stoffen uit Zuid-Frankrijk.
Hoewel Lonneke van Breukelen sinds de
start van de winkel bijna 28 jaar geleden
veel meer ging verkopen dan alleen deze
stoffen, veranderde de naam van de
winkel niet. Het aanbod anno nu is niet
zo snel in een hokje te stoppen en is voor
Lonneke juist de perfecte combinatie.
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Provence

Provence verkoopt Nederlandse sitsen,
reproductiestoffen uit Nederlandse musea.
Ook biedt de winkel een collectie Liberty of
London - ‘echt een begrip voor de liefhebber’ truien en vesten van het bijzondere
Noorse merk Oleana, servies en andere
interieuritems. Samengevat is de sfeer:
veel bloemetjes, kleurrijk, landelijk. Met de
stoffen van Provence kun je maken wat je
wilt: kussenhoezen, kleding, wiegbekleding.
Achterin de winkel staat een grote tafel
waaraan groepjes kunnen quilten. Ook schuift
er regelmatig een clubje aan dat historische
kostuums maakt. Dat de winkel een succes
is, is een understatement. Geef je ogen zeker
even de kost in deze prachtige winkel!

| 51

Zilverstad guide

Volg online @provenceschoonhoven
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Riens Optiek By Alain
Ha v en 57

rienso p t i e k .n l

Open di-za

Volg online

@riensoptiekbyalain
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Wat brillen en lenzen betreft biedt Riens Optiek By Alain kwaliteitsproducten. Zo vind je
er onder andere merkmonturen zoals Exalto, Blackfin en Dutz. Glazen van Essilor zorgen
voor het beste zicht. Voor elk budget zijn er monturen en contactlenzen te vinden bij
Riens Optiek by Alain. Ook voor kindermonturen, zonnebrillen, reparaties of een goed
advies loop je even binnen bij de zaak.

Zilverstad guide

Sinds 2020 prijkt er achter het bekende logo van Riens Optiek ‘By Alain’.
Optometrist Alain de Bie nam de zaak in dat jaar over. Met de komst van Alain
is de service uitgebreid: als optometrist meet hij niet alleen een goede bril of
contactlenzen aan, hij signaleert ook oogproblemen en kan doorverwijzen naar
een huisarts of oogarts. Bovendien kun je ook terecht voor rijbewijskeuringen.
Oogzorg staat in de zaak voorop, dat mag duidelijk zijn. Wie zich hier laat
adviseren, kan rekenen op een gedegen advies.

De Favoriet
Ha v e n 7 3
d e fa v ori e t-s c h o e n e n . n l
Open ma-za

De naam van deze winkel doet vermoeden
dat je hier je nieuwe, favoriete schoenen
of tas koopt. Niet gek dat het bij de
Favoriet een komen en gaan van klanten
is. De winkel heeft een uniek aanbod in de
binnenstad met een collectie die dames,
heren en kinderen van elke leeftijd bedient
en waar je ook de enige schoenmakerij
van Schoonhoven en omgeving vindt.
De Favoriet vindt zijn oorsprong in de
Appelstraat, waar Arie en Dina Looren de Jong
startten met een schoenmakerij. Later werd
dit voortgezet in het monumentale pand aan
de Haven. De winkel werd uitgebreid met
de verkoop van schoenen en lederwaren.
Anton en Lydia zetten samen met dochters
Rosa en Julia de zaak voort. Anton leerde het
vak schoenmaker van zijn schoonvader Arie
en mag zich al jaren Meester Schoenmaker
noemen. Inmiddels is De Favoriet al 50 jaar
aan de Haven te vinden!
In de winkel slaagt het hele gezin voor
schoenen van onder andere Gabor, Ecco,
Tamaris, Skechers, Bullboxer en Bergstein. Van
kinderen worden de voetjes opgemeten om
hen vervolgens te laten kiezen uit de ruime
collectie met merken als Shoesme, Bunnies
en Braqeez. Bovendien kun je bij De Favoriet
terecht voor (kinder)rugtassen, werktassen
en leren tassen van bijvoorbeeld Bear Design.
Loop zeker even binnen, want op dit adres
word je warm welkom geheten door het
Favoriet team!

Volg online

@defavoriet

Horecaroute
ROUTE

3

Brasserie Springer

Eethuys De Waag

Wijnkoperij
Huub Oostendorp

Albert Heijn

Boutique Café LIEN

Meesterbakker Haven 44

LEKKERR eten & drinken

LOIC

Basta Coffee

Het IJsbuffet van Schoonhoven

Petit café Toltien

Cafetaria Brasserie
de Veerpoort

Rivero Schoonhoven

Plus Rechtuyt

Stadsbrouwerij Argentum

Spek & Spelt

I

n Schoonhoven vind je tal van leuke
plekken voor een goed ontbijt, koffie,
lunch, borrel of om ’s avonds een drankje
te doen. Het spreekt voor zich dat elk adres
zijn eigen charme heeft. Van gezellig café
met een kleine kaart en veel homemade
gerechten tot bewezen restaurants met een
heel eigen benadering van ingrediënten en
bereidingswijzen. Ben je een dag of langer
in Schoonhoven? Geniet van de verschillende food hotspots. In deze route tref je ze
(bijna) allemaal!

Zoals je zult weten: reserveren is een pré
maar zeker niet altijd een must. Want als je
op één ding mag rekenen: de Schoonhovense
horeca geeft je een warm gastvrij ontvangst!

Brasserie
Springer
Op w e g 2 a
b ra sse r i e s p r i n g e r . n l
Open di-zo

Zin in een culinair avondje weg?
Reserveer dan een plekje bij Brasserie
Springer! De gerechten van de
prachtige zaak werden al twee keer
bekroond met de Gouden Pollepel van
het Algemeen Dagblad. Overigens
is Springer niet alleen de plek voor
een overheerlijk diner, overdag
neem je plaats voor een goede
kop koffie of een lunch. De presentatie
laat niets te wensen over. Tussen
10.00 en 15.30 uur zijn het restaurant
en de keuken bemand door mensen
met een verstandelijke beperking
onder begeleiding van Stichting
Dagbesteding
Krimpenerwaard.
Geniet van dit concept en de heerlijke
lunchgerechten.
Brasserie Springer is gelegen aan het
gelijknamige stadspark aan de gracht,
waar je heerlijk kunt wandelen of
plaatsnemen op een van de bankjes.
Springer verhuurt SUPs waarmee je het
water van de Gracht kunt verkennen. Of
start bij de aanlegplaats in het riviertje
de Vlist, die je leidt naar de rustgevende
polder.

Volg online
@brasseriespringer

eethuis d e w a a g.n l

Open ma-zo

De Waag is niet alleen een culinair, maar ook een historisch begrip. De eerste Waag
dateert van 1356, maar werd door een grote stadsbrand verwoest. In 1519 wordt aan de
herbouw begonnen. Vanzelfsprekend is de Waag in de loop van de eeuwen regelmatig
geüpgraded, het karakteristieke gebouw blijft toonaangevend in de binnenstad. In 1971
werd binnen de muren van de Waag een pannenkoekenhuis gestart en sinds 1995
doet het gebouw dienst als restaurant. De menukaart is anno nu een combi van goede
klassiekers als saté, carpaccio en een mooie uitsmijter als lunch en moderne gerechten
als sushi, een bietenburger en coquilles. Een leuke side note: een toiletbezoek bij De
Waag is een beleving op zich. Die bevinden zich namelijk in de nok van het pand.
@eethuisdewaag
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Volg online
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Eethuys De Waag

Wijnkoperij Huub Oostendorp
A lbr ec ht Beijling g ra ch t 4 4

o o st e n d o rp w i j n e n . n l

Open ma-za

Met meer dan 800 unieke wijnen, 150 whisky’s en een breed assortiment aan
speciaalbieren en likeuren is Wijnkoperij Huub Oosterdorp een paradijs op aarde
voor de liefhebber. In hun charmante winkel aan de Albrecht Beijlinggracht
staan eigenaren Marcel Driesse en Huub Oostendorp je met plezier te woord. De
zaak ademt service. Hier ben je op je plek voor een goed wijn-spijs-advies, een
cadeau, een aanvulling op je wijnkelder of gewoon een lekkere fles wijn.
Al meer dan 100 jaar wordt op deze plek drankgerelateerde business gerund. Vanaf 1982
– ook alweer 40 jaar – prijkt de naam Wijnkoperij Huub Oostendorp op de gevel en is de
zaak geliefd in Schoonhoven en een brede regio om de stad. Wijnkoperij Huub Oostendorp
zet zijn wijnen in het hele land weg: aan de horeca en als business-to-businessbedrijf voor
relatiegeschenken. Naast de winkel is er nog een opslaglocatie elders in Schoonhoven.
Europese wijnen
De heren Oostendorp en Driesse creëren een gezellige en laagdrempelige sfeer voor
een product dat vroeger alleen voor de elite was. Het publiek is dan ook breed. “Onze
klanten variëren van jongvolwassenen die een fles gedistilleerd of likeur kopen tot
kenners die ons opbellen voor een wijnadvies,” deelt Marcel. Online– en offlineverkoop
worden gecombineerd. “Het is een wisselwerking. Er zijn veel klanten die zo nu en

De presentatie van de wijnen wisselt per seizoen. In de zomer is er meer ruimte voor
rosé en minder voor rode wijnen, in de winter staat het schap voorin de wijnhandel vol
met port. Op vrijdag en zaterdag staan er altijd een paar flessen open om te proeven.
Hoewel er luxer te koop is, bestaat het grootste gedeelte van de collectie uit wijnen
tot €15. En hoewel er ook wijnen uit Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland staan, zijn
de meeste wijnen afkomstig van wijngaarden uit Europa. Frans, Italiaans en Spaans
voeren de boventoon. Huub en Marcel maken weleens een wijnreis om in te kopen,
maar proeven het meeste in de zaak. “Hier word je minder beïnvloed.”
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dan in onze zaak komen en wat proeven of meenemen. Vervolgens bestellen ze via de
webwinkel nieuwe voorraad.” Een wijnadvies gaat op basis van vertrouwen. “Achterin de
zaak heb ik nu bijvoorbeeld een kistje klaarstaan voor iemand met vier wijnen uit 1993.”

@wijnkoperijhuuboostendorp
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Volg online
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Cadeau
Kwaliteit hoort wel bij de wijntrends van nu, stelt Marcel. “Ook wordt er meer dan vroeger
gevraagd naar een biologische wijn.” Feestelijk ingepakt in cellofaan of in het bekende
kistje van Wijnkoperij Huub Oostendorp gaan de wijnen als cadeau mee naar huis.
Altijd een succes!

Albert Heijn
C el lebroeder sstra a t 1

a h .n l/w in k e l

Dagelijks geopend

Aan de rand van de oude binnenstad vind je supermarkt Albert Heijn, de grootste
supermarkt van de Krimpenerwaard. Zoals bij alle ketens van deze landelijke supermarkt
dient het (digitale) gemak hier de mens. Scannen – met de handscanner of de app
op je smartphone – en afrekenen: je doet het zelf en in je eigen tempo. Albert Heijn
Schoonhoven kreeg 2021 nog een upgrade en dat zie je. De winkel is overzichtelijk, biedt
veel vers en heeft een Gall&Gall Gemak. En ook fijn: de uitstekende parkeergelegenheid
voor de winkel en de ruime openingstijden!

Volg online

@albertheijnschoonhoven
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Boutique Café LIEN
Ha v en 43

bout i q u e ca fe l i e n .n l

Open ma-za

Volg online

@boutiquecafelien
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Met de centrale plek aan de Haven is LIEN een perfect start- en eindpunt om
Schoonhoven te ontdekken. Eigenaresse Anne-Line Boele opende de zaak pas in 2020,
maar LIEN groeide in korte tijd uit tot een begrip in de Zilverstad en ver daarbuiten.
Anne-Line en haar team beheersen niet alleen de kunst van latte art, ook de menukaart
is heerlijk. De gerechten worden met zoveel mogelijk lokale producten samengesteld
en veel is vegetarisch. Van een powerfood-ontbijt tot de Libanese wrap: het is allemaal
even lekker. Reserveer zeker een high tea wanneer je wat langer de tijd hebt. En heb je
zin in een aperitiefje? LIEN schenkt heerlijke wijnen van wijnkoperij Huub Oostendorp.
Geen tijd om aan één van de zitjes binnen of op het terras plaats te nemen? Bij LIEN
kun je alles ook to-go bestellen.
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Als je op Instagram bejubeld wordt, ben je met recht een hotspot. En stap je
binnen bij Boutique Café LIEN, dan snap je direct waarom. Het ademt een
vleugje Ibiza: stijlvol wit met rotan elementen. De muziek - een tikkeltje jazzy
– is afgestemd op het moment van de dag, het personeel is relaxt en heeft alle
tijd, terwijl het toch vaak vol met klanten zit. En dan hebben we het nog niet
eens over de kaart gehad.

Meesterbakker Haven 44
Ha v en 44

mee st e rb a k k e r.n l

Open ma-za

Bij Meesterbakker Haven 44 ben je aan het juiste
adres voor heerlijk brood en banket, bonbons en
chocolade of om even te genieten in de lunchroom.
Elke dag kun je hier terecht voor een kopje koffie
met gebak of de diverse, vers belegde broodjes.
Van april tot oktober is het mogelijk om gebruik
te maken van ons terras op het water.
Trek in iets verkoelends? In de zomermaanden biedt
Meesterbakker Haven 44 een ruim assortiment
ambachtelijk schepijs. Het ijs komt rechtstreeks van de
boerderij, die gevestigd is tussen Schoonhoven en Lopik.

Volg online

@meesterbakkerhaven44

Ha v en 14

lekk e rre t e n d ri n k e n .n l

Elke dag geopend
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LEKKERR eten & drinken
Lekkerr is zo’n plek waar iedereen wel iets naar zijn zin vindt op de kaart. Om
zeker te zijn van een vrije tafel is reserveren dan ook aan te bevelen. In het
weekend wordt aan de bar of één van de hoge tafels genoten van een borrel, al
dan niet met iets lekkers van de kaart.
Bij Lekkerr kies je uit verschillende verrassende gerechten, bereid met verse
ingrediënten en zonder poespas, gewoon lekker dus! De klassiekers krijgen hier een
moderne twist. De sfeer is relaxed en gezellig. Zonnige dag? Neem dan zeker plaats
op het terras of op het drijvende terras op de Haven!
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@lekkerretenendrinken
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Volg online
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Doe Tip
In de Veerstraat
strijk je neer bij
Carte Blanche
of ga je links de
hoek om naar de
Tol en de Haven,
waar je eveneens
fantastische
horeca vindt.
> Pagina 102

LOIC
Tol 12

Open wo-zo

LOIC staat voor.. Lifestyle | Outfits |
Interior | Coffee. Bij LOIC, het kleinste
warenhuis van de hele wereld en omstreken,
loop je binnen en blijf je je verwonderen.
Loic biedt een collectie van unieke items
en merken. Het brengt een heleboel
hippe items samen: vazen, kandelaars,
Mariabeeldjes in fijne zachte kleuren,
kussens, kleding, heerlijke producten van
The Gift Label, prentenboeken en allerlei
ander leuks voor de mini’s. De in het oog
springende macarons doen je het water in
de mond lopen. In de koffiebar drink je een
heerlijke Coffee van zijn eigen blend aan
een van de tafels aan het raam, waar je een
prachtig uitzicht hebt op de Zilverstad.

Volg online

@loicconceptstore

Voorhaven 1

basta-coffee.nl

Open di-zo

Basta heeft alles wat een goede koffiebar nodig heeft:
het is charmant en knus en schenkt overheerlijke koffie
van branderij Steans’ Beans. En dat op een toplocatie
aan de Haven. Bij Basta Coffee zit je de hele dag goed.
Start met een lekker ontbijt, bestel de heerlijke koffie
of thee met home-made gebak, geniet van de originele
lunchkaart en eindig met een Basta-borrel. Vanuit de
kleine keuken wordt het allemaal vers geserveerd.
Eigenaren Bas en Femke en hun enthousiaste team
zetten een heerlijke, ontspannen sfeer neer waar alles
mag en niets moet. Niet gek dat het soms zoeken is
naar een plekje. Bij mooi weer wordt het aantal tafels
verdubbeld met de heerlijke zitjes buiten!

Volg online

ROUTE 3 | HORECAROUTE

Basta Coffee

@bastaschoonhoven

Het IJsbuffet
van Schoonhoven

Volg online @hetijsbuffetvanschoonhoven
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Is het niet altijd tijd voor een echt Italiaans schepijsje?
Het IJsbuffet van Schoonhoven presenteert dagelijks
24 smaken ambachtelijk Italiaans schepijs vanuit een
heus buffet van nostalgische pozetti’s. Al het ijs wordt
geproduceerd op basis van natuurlijke ingrediënten.
Er is keus uit yoghurtijs, roomijs en sorbetijs op basis
van water en daardoor geschikt als vegan. Naast
het ruime assortiment aan ijs en ijstaarten kun je
ook bij het IJsbuffet van Schoonhoven terecht voor
diverse koffie, ice-coffee, thee of een heerlijke warme
chocolade met van die zalige echte slagroom, al dan
niet in combinatie met van die zalige Italiaanse cannoli.

Zilverstad guide

Haven 4
Dagelijks geopend
hetijsbuffetvanschoonhoven.nl

Petit café Toltien
Tol 10

Open wo-zo

Toltien is al heel lang een begrip in én rond Schoonhoven. Op deze plek
hebben vele stellen elkaar ontmoet, zijn vriendschappen ontstaan en mooie
herinneringen gemaakt. De huidige eigenaren, André en Janneke, hebben dit
er allemaal meegemaakt. Beiden werkten er ooit en ruim twintig jaar later
grepen ze de kans om de zaak waaraan ze zoveel dierbare herinneringen
hebben, over te nemen.
André en Janneke bliezen nieuw leven in Toltien en maakten er een petit café van dat
in een grote stad niet zal misstaan. Nostalgisch en hedendaags tegelijk. De voorliefde
voor Frankrijk is regelmatig terug te vinden. Toltien biedt een ruime keuze uit mooie
wijnen en (speciaal) bieren, heerlijke gerechtjes en borrelhappen en een sfeervol
interieur en styling. Ook de dagelijkse krant en de verse bloemen ontbreken niet. Op
woensdag en donderdag is er à Table, een wekelijks wisselende maaltijd, altijd vers en
met liefde bereid. Voor de lunchgerechten wordt gewerkt met brood van Menno, heerlijk
ambachtelijk brood gemaakt van Franse granen.
In de zomer is het heerlijk vertoeven op het terras waar je als laatste de zon onder ziet gaan.
Geniet van een prachtig uitzicht over de monumenten van de stad. In de winter zoek je de
gezelligheid binnen op. De sfeer en interieur met originele lambrisering en stamtafel zijn
niet in een stukje als dit te beschrijven en moet je gewoon zelf gaan ervaren! En zoals André
en Janneke altijd zeggen: “Vergeet vooral je oma niet!” Toltien is er voor alle generaties!

Volg online

@toltienschoonhoven

Buiten de Veer poort 1 a

v e e rp oort .n l

Dagelijks geopend

ROUTE 3 | HORECAROUTE

Cafetaria Brasserie
de Veerpoort
De beste plek om een heerlijk frietje te bestellen is zonder twijfel Cafetaria Brasserie de
Veerpoort. De plek langs de Lek is uniek. Kinderen leven zich uit op de betonnen trappen
aan het water en op het gras naast het terras. De snackbar en brasserie zijn gescheiden
door een glazen wand met deur en dat zorgt ervoor dat je ook heerlijk en ontspannen
kunt lunchen en dineren in de brasserie. Op de kaart staan verschillende vegetarische
gerechten. Wie wel graag een stukje vlees eet, geniet bijvoorbeeld van Waards Rund
uit de streek. Vanzelfsprekend worden alle gerechten geserveerd met verse friet. Goed
om te weten: Cafetaria Brasserie de Veerpoort bezorgt in Schoonhoven én Polsbroek,
Lopik en Bergambacht.

Volg online
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@veerpoortschoonhoven

Rivero Schoonhoven
Buiten de Veerpoort 4-6

riveroschoonhoven.nl

Zie website voor openingstijden

Een plek waar je op elk moment van de dag terecht kunt? Rivero Schoonhoven
biedt een all day kitchen: van een ontbijt en koffie met gebak tot lunch,
bites, diner én cocktailavond. Het team van Rivero scoort veel punten op
gastvrijheid en de kaart biedt verrassende gerechten. Voor wie wil zijn er lekkere
vegan opties.
Het ruime pand van restaurant Rivero is gelegen aan de Lek. Het uitzicht vanaf je tafeltje is dan
ook in alle seizoenen prachtig. In de zomer wordt er vanaf het terras volop genoten van de zon.
Zeker omdat de buitenbar dan staat: het paradepaardje van de zaak! Maar eerlijk is eerlijk:
binnen plaatsnemen is ook geen straf. Het interieur is een mix van industrieel en trendy en
er zijn tafeltjes in alle vormen en maten. Kies bijvoorbeeld voor een treinzitje of juist de hoge
tafels. Kortom, of je nu binnen of buiten zit: bij Rivero geniet je van een bruisend avondje uit!

Volg online

@rivero_schoonhoven

A dam van Vianens t ra a t 1 0 0

p l u s.n l /su p e rma r kt e n

Open ma-zo

Supermarkt PLUS Rechtuyt is voor inwoners van Schoonhoven heel zichtbaar
door de hoofdsponsoring van voetbalclub VV Schoonhoven én de nooit
aflatende steun aan de andere lokale sportclubs en verenigingen. Ook in de
winkel aan de Adam van Vianenstraat speelt lokaal een belangrijke rol.

ROUTE 3 | HORECAROUTE

Plus Rechtuyt

Bij PLUS Rechuyt vind je meer dan een uitgebreid basisassortiment. Lokale
leveranciers vinden hier een podium. Zo koop je kaas en melk van boeren uit de
buurt, aardbeien van Jan Scholman uit Lopikerkapel, vlees van het Wildhuys, eieren
– de zogenoemde Stolweitjes - van Snoek uit Stolwijk en honing van Imkerij de Nesse
uit Ouderkerk. Woon je in Schoonhoven of ben je hier op vakantie? PLUS Rechuyt
bezorgt verse pizza’s in de omgeving. Aanrader!

Zilverstad guide

@plusrechtuyt
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Volg online

stadsbrouwerijargentum.com

Spek & Spelt
spekenspelt.nl

Volg online

@spekenspelt

Lopikerstraat+ route
ROUTE

4

Boom Tweewielers

Stekelenburg

Wereldwinkel

Individu Coaching

Daisy’s

Shop13

Jan Dros Lekker Eten

Bij Sophie Delicatessen

Bruna Schoonhoven

V

anaf de Haven sla je linksaf de Kerkstraat en rechtsaf de Lopikerstraat
in. In deze straten – met uitstapjes naar
wat zijstraten! - ontdek je de veelzijdigheid van de winkels in Schoonhoven.
Natuurlijk loop je binnen bij mooie kleding- en boekenwinkels, drogisterijen en
kappers. De bekende ketens wisselen een
hoop unieke boetieks af.

In de Lopikerstraat komen steeds meer ondernemers met een andere nationaliteit: Chinees restaurant New Peking, de Poolse supermarkt Tu Polak en de Surinaamse toko Spiced
Foodies. Origineel is ook de barbershop: een
echte trekker in de Lopikerstraat.

Beertje Quinty

Willdoo Makelaardij

Univé Clubhuis Schoonhoven

Wijnzinnig

Spiced Foodies

Mooi Zo!

Willemieke Versluis
Kleur- en Stijladvies

KlusWijs Schoonhoven

Wolcafé

Vergeet zeker niet verder te kijken dan de
winkeldeuren: de winkelstraten in de oude
binnenstad herbergen mooie rijksmonumenten met de zogenoemde ‘ingezwenkte geveltop’, trapgevels en prachtige raampartijen.

Boom Tweewielers
K er kstraat 9

bo o mt w e e w ie le rs.n l

Open di-za

De grote winkel aan de Kerkstraat is de place to be voor iedereen die fietst.
Voor iedereen dus. In speciaalzaak Boom Tweewielers kun je niet alleen
fietsen huren voor wanneer je een dagje in Schoonhoven bent, er worden ook
reparaties uitgevoerd in de fietsenmakerij achterin de zaak. Natuurlijk slaag
je hier ook voor een nieuwe kwaliteitsfiets, al dan niet elektrisch.
Boom Tweewielers maakt onderdeel uit van firma Bike Totaal en mag zich al zeven keer
op rij de Beste Winkelketen noemen. De fietsenzaak biedt de nieuwste modellen én
allerlei accessoires en onderdelen. Ook voor karren, aanhangers, kinderfietsen in alle
maten, zitjes, sloten, tassen, manden en kratten loop je binnen bij Boom. De winkel
spoort ook de mooiste tweedehandsfietsen op en biedt deze aan via de website en in de
winkels. Een dagje een fiets huren? Vanuit Schoonhoven fiets je langs prachtige routes
in de Krimpener- en Lopikerwaard. Of neem de veerpont naar de overkant en bewonder
het Hollandse landschap rondom Kinderdijk. Reserveer je fiets van tevoren zodat je zeker
bent van een fiets.

Volg online

@boomtweewielers

R O U T E 4 | L O P I K E R S T R A AT + R O U T E

Stekelenburg
L opikerstraat 8- 12

Open di-za

Met 300 vierkante meters voor shopping is
Stekelenburg de grootste modewinkel op het
gebied van dameskleding in de binnenstad.
De winkel is al meer dan 140 jaar een succes.
Bij de multibrandstore worden collecties
ingekocht die naadloos op elkaar aansluiten en
toegankelijk zijn voor alle leeftijdsgroepen. Hier
winkelen jonge meiden naast 60+ers en kun je
slagen van maat 34 tot plussize maat 50. De
winkel biedt merken als Zoso, Red button jeans,
G-Maxx, Street One, Nosiy May, Hailys, Roberto
Sarto, Zerres, LTB, Only Carmakoma, &Co, Vero
Moda curve en Rino & Pelle. De trendy accessoires
maken je outfit compleet!

Volg online
@stekelenburgschoonhoven

Wereldwinkel
Open ma-za

Volg online
@wereldwinkel.schoonhoven
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L opikerstraat 11a

Individu
Coaching
L op ik e rst ra a t 1 5
individucoaching.nl
Open op afspraak

Het prachtige pand van Individu
Coaching valt op in de Lopikerstraat. Het
doorkijkje dat de etalage biedt, geeft een
kleurrijk beeld. Het straalt energie uit
en dat sluit helemaal aan op eigenaresse
Debbie Schonk. Een powervrouw die
overal mogelijkheden en kansen ziet en
mensen verder wil helpen door middel
van een coachingstraject. Haar liefde
voor interieur en design vertaalt zich
bovendien in een etalage, showroom en
online winkel gevuld met designeritems,
vaak in beperkte oplage geproduceerd.
Terug naar de coaching. “Waarom zou je
wachten om je weer goed te voelen als jij
de regie kunt nemen over je eigen geluk,”
vraagt Debbie (erkent coach NOBCO en
NOLOC) zich hardop af. Vanuit Individu
Coaching begeleidt ze je naar een voor jou
wenselijke situatie. Wil je weten of de baan
die je hebt nog bij je past? Verlang je naar
innerlijke rust maar weet je niet hoe? Wil
je meer energie hebben en je simpelweg
goed voelen? Maak dan eens kennis met
Debbie. Ze gaat met je op zoek naar wat
jou gelukkig maakt en helpt jou jezelf en
anderen beter begrijpen. Debbie: “Coaching
is leren, het biedt je inzichten en helpt je op
weg door ook het ‘hoe dan’ toe te reiken.”
Benieuwd wat coaching jou kan bieden? Een
kennismaking is gratis en altijd vrijblijvend.

Volg online

@individucoaching

Loop je binnen bij Daisy’s dan is de kans groot
dat je Milou treft. Zij staat op de werkvloer en
wordt daar versterkt door vaste krachten uit
het team. Desiree is de vliegende keep. Juist
omdat moeder en dochter de business samen
runnen, is de collectie echt voor alle leeftijden.
Bij Daisy’s kun je van top tot teen aangekleed
de deur uit. Naast voor kleding in maatje 36
tot plussize maten 50 en 52 slaag je hier voor
modeaccessoires als sjaals, sieraden, tassen
en schoenen. De collectie wordt gebaseerd
op de laatste mode. “En die verandert heel
snel,” vertelt Milou. “We volgen wat er speelt
en stemmen onze inkoop daar wekelijks op af.
Nieuwe trends worden direct opgepikt.” Daisy’s
heeft een fysieke store en een online winkel.
Tip: volg de livestreams en video’s op de socials.

Volg online

@daisysschoonhoven

R O U T E 4 | L O P I K E R S T R A AT + R O U T E

Wil je de laatste modetrends op de voet
volgen? De collectie van Daisy’s wordt
elke week aangevuld met de nieuwste
items uit Parijs, Amsterdam en Duitsland.
Moeder en dochter Desiree en Milou
zijn de energieke eigenaressen van deze
modewinkel. Ze vormen een gouden duo
om een collectie dameskleding samen
te stellen voor meiden vanaf 12 jaar
tot vrouwen van 80+. Niet alleen in de
Lopikerstraat is Daisy’s al 14 jaar een
begrip, ook op Instagram en TikTok is de
winkel booming.
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L opiker straat 16
daisyssc hoonhov e n .n l
Open ma-za en winkelzondagen
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Daisy’s

Shop13
L op ik e rst ra a t 2 0
Open di-za (private shopping op afspraak)

Shop 13 is de place to be voor mannenmode. De
zaak heeft een prachtig interieur en ademt een
industriële sfeer. Shop 13 bestaat in 2022 50 jaar
en eigenaar Wil runt al 25 jaar de verkoop van
herenkleding, -schoenen en accessoires.
Zijn specialiteit is de ruime keuze aan jeans. Het aanbod is
een mix van gevestigde merken o.a. PME Legend, G-Star,
Cast Iron, D-Strezzed, Denham, Pure White. Hij vernieuwt
zijn collectie met nieuw opkomende, kleinere merken
zoals French Disorder, Antwrp, Quibs, Pearly King, Lacoste
en het duurzame jeansmerk Kuyichi. Als retailer in de
mode-industrie voelt Wil zich verantwoordelijk om goed
met onze aarde om te gaan. Hij koopt graag in bij merken
met kwalitatieve kleding, in wat hij noemt een volwassen
en bewezen stijl. Het resultaat is een stijlvolle, frisse en
eigentijdse collectie.

Volg online

@shop13schoonhoven

ja n d ros.n l

Open ma-za

Heb je het in Schoonhoven over gezond eten, dan
wordt Jan Dros genoemd. In de prachtige winkel
van Jan Dros Lekker Eten vind je allerlei soorten
fruit, groente, kruiden, (fruit)salades, maaltijden
en desserts. Je kunt er rekenen op een fijne service
en goed advies. Bovendien verzorgt Jan Dros
Lekker Eten catering op locatie en heeft het bedrijf
een maaltijdservice. Het pand in de Lopikerstraat
behuist naast de winkel een moderne kookruimte
en snijbedrijf. Hier wordt gesneden voor de
horeca, zorginstellingen en bedrijven.
Heb je tijdens het winkelen in de Lopikerstraat zin in een
gezond tussendoortje, lunch of een lekkere smoothie?
Een bezoek aan de zaak is een feestje. De producten
zijn van kwaliteit en dat zie én ruik je. De heerlijke geur
van vers komt je al voor de deur tegemoet.
@jandroslekkereten
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L opikerstraat 28

R O U T E 4 | L O P I K E R S T R A AT + R O U T E

Jan Dros Lekker Eten

Bij Sophie Delicatessen
L opikerstraat 30

b ij sop h ie .n l

Open di-za

Achter de prachtige glas-in-lood-pui vind je een winkel waar het water
je in de mond loopt. In Bij Sophie koop je van alles om thuis culinair
te genieten. Sophie Prins presenteert een uitgebreid assortiment aan
notenmixen, tapenades, olijven, worsten, hammen en kazen. Véél kazen. Uit
Spanje, Frankrijk, Italië. En, zo drukt Sophie ons op het hart, we moeten
de Nederlandse luxe kaasjes zéker niet vergeten. Om je borrel compleet te
maken koop je een lekkere wijn. En niet alleen voor hartig loop je binnen Bij
Sophie, je kunt hier ook terecht voor allerlei wisselende zoetigheden.
Een diplomeerd kok die een eigen delicatessenwinkel opent. Dan weet je eigenlijk al genoeg.
Sophie kent de adressen waar je moet zijn voor topproducten en biedt die nu in haar eigen
winkel. Van cannoli’s tot pindarotsjes, van olijfolie tot azijnen en alles wat al eerder genoemd
werd: het wordt aantrekkelijk gepresenteerd en veel mag je proeven. Rondom het weekend
en de feestdagen is het hier extra druk, maar het eventuele wachten helemaal waard. Bij
Sophie is een winkel bij uitstek geschikt om een leuk cadeaupakket samen te stellen. De mooie
houten planken, kaasmessen en speciaalbiertjes maken het aanbod van Bij Sophie compleet.

Volg online

@bijsophie

L opikerstraat 34

b ru n a .n l

Open ma-za

De boekhandel blijft de plek waar schrijvers en lezers elkaar ‘ontmoeten’ en dat
bewijst Bruna zeker. De keten is erg bekend in Nederland en ook in Schoonhoven
vind je – alweer tien jaar - een goed gesorteerde Bruna boekenwinkel. Hoewel,
boekenwinkel doet eigenlijk geen recht aan het assortiment. Bij Bruna
Schoonhoven vind je zeker boeken – véél boeken – maar ook kantoorartikelen,
spelletjes, puzzels, cadeaubonnen, tijdschriften, schrijfwaren en veel cadeauartikelen. Neem de tijd om op je gemak in Bruna Schoonhoven te vertoeven en
doe jezelf (of een ander) wat heerlijk leesvoer cadeau.

R O U T E 4 | L O P I K E R S T R A AT + R O U T E

Bruna Schoonhoven

Natuurlijk kun je bij Bruna ook online bestellen. De winkel biedt een click & select
systeem waarmee je direct ziet of een boek in de winkel op voorraad is en direct
gereserveerd kan worden.
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Volg online

Beertje Quinty
L op ik e rst ra a t 3 5
b e e rt j e q ui n t y . n l
Open di-za

Op zoek naar leuks voor je kleintje of
je inmiddels wat ‘grotere’ kleintje?
Bij Beertje Quinty kun je eindeloos
rondneuzen tussen de mooie kleding
vanaf maatje 44 t/m maat 164. De winkel
is gevuld met merken als Name it,
B-Nosy, Nono, Levv, Z8, Feetje, Raizzed,
Tygo & Vito, Cars en zo kunnen we nog
even doorgaan. Van mooie basics tot
uitgesproken items, aangevuld met
mode-accessoires en originele (kraam)
cadeautjes.
Beertje Quinty is zo’n winkel waar de etalage
de aandacht krijgt die ze verdient. Wekelijks
wordt de opstelling veranderd en aangepast
op het seizoen en de gezinsfeesten. Slim
ook: want ook (juist!) voor de kinderen is de
etalage een lust voor het oog. Dat maakt het
heel wat makkelijker om ze het pashokje in
te krijgen, mocht jouw kind er eentje zijn die
daar wat moeite mee heeft. In de winkel zelf
word je verrast door het uitgebreide aanbod
aan kleding – van leuke tops tot goede
jeans en mooie jassen - aangevuld
met speelgoed, prentenboeken en
originele kraamcadeautjes. Of je
hier slaagt, is eigenlijk geen vraag.

Volg online

@beertjequinty

R O U T E 4 | L O P I K E R S T R A AT + R O U T E

Willdoo Makelaardij
Willem Willemsen heeft al menig ondernemer in de
binnenstad de sleutels van een nieuwe huurpand
overhandigd. Hij heeft hart voor de stad en houdt
inwoners betrokken bij het vullen van de winkelstraten.
En dat lukt: mede door zijn inspanningen zijn al
heel wat leegstaande panden gevuld. Willdoo doet
vanzelfsprekend meer dan verhuur. Je kunt ook
aankloppen voor de aankoop of verkoop van een
woonhuis – nieuwbouw of bestaande woningbouw en voor taxaties. Zeker doen, want naar eigen zeggen
heeft Willem de leukste klanten van de regio! En dan
combineer je een afspraak (hoewel zomaar binnenlopen
ook altijd mag) met een bezoek aan de binnenstad.

Volg online

@willdoomakelaardij
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Va rkensmarkt 6

Univé Clubhuis Schoonhoven
L opikerstraat 31D

Open ma-za

Univé ken je van oudsher waarschijnlijk als verzekeringskantoor.
Schoonhoven heeft een primeur
met een Univé clubhuis in de stad.
De gedachte? De tijd van een verzekeringswinkel waar je komt om een
polis te tekenen, is voorbij: in het
clubhuis kom je voor ontmoeting
of voorlichting om je leven leuker,
veiliger en zekerder te maken.
Kortom; leden en niet-leden – iedereen dus – zijn in het Univé Clubhuis
welkom voor een kop koffie of thee,
een gesprek of om producten te kopen op het gebied van gezondheid
en veiligheid.

R O U T E 4 | L O P I K E R S T R A AT + R O U T E

Lieke is een van de gezichten van het Univé Clubhuis Schoonhoven. Ze werkt als netwerker
en coördineert allerlei lokale samenwerkingen: met ondernemers, sportverenigingen en
partners als de brandweer en de politie. Je kunt haar een echte communitybuilder noemen
en dat maakt Univé echt anders dan andere verzekeringen. Waar over het algemeen
steeds meer handelingen en afspraken naar online verschoven zijn, geeft Univé een
tegengeluid door zich juist fysiek in de stad te laten zien. Univé Clubhuis Schoonhoven
laat dat zien met allerlei activiteiten. Een wijkagent die een inloopspreekuur geeft over
cybercrime, massages in het clubhuis, een hovenier die een workshop geeft, sponsoring
van het team Krimpenerwaard dat meedoet met de Alpe d’HuZes.
In het clubhuis van Univé koop je allerlei producten die relateren aan een gezond, veilig
en zeker leven. De inkoop van de artikelen gebeurt zoveel mogelijk maatschappelijk
verantwoord. Zo zijn er kopjes van een bedrijf waar mensen met een vorm van autisme
werken en is de sportkleding van Supporter van Sport. Univé wil haar plek in de maatschappij
onderstrepen en dat lukt met het clubhuis erg goed. Je bent hier van harte welkom!
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Volg online

Wijnzinnig
L opikerstraat 42

Open di-za

wijnzinnigschoonhoven.nl

In Wijnzinnig tref je Maartje en Anoek:
partners in wijn. Na vele wijnavondjes
waarop ideeën werden uitgewisseld
werden de gesprekken serieuzer. Ze zetten
hun dromen op papier: de gezamenlijke
hobby werd hun beroep! Met Wijnzinnig
zetten zij een vernieuwend, verfrissend,
laagdrempelig en betaalbaar concept neer.
De liefde voor wijn wordt met klanten
gedeeld op een eigentijdse manier. Samen
met een vinoloog selecteren Maartje en
Anoek de wijnen. In Wijnzinnig geven ze je
graag een persoonlijk advies. Toppers zijn
de Aromo uit Chili, 12e Mezzo uit Italië en
de vegan wijn Barahonda uit Spanje. Naast
wijnen en wijnen met een heerlijke bubbel
om elk moment te vieren, vind je heerlijke
en originele speciaalbieren.

Volg online

@schoonhovenwijnzinnig

L opikerstraat 50

Open di-za

info@spicedfoodies.nl

Bij Spiced Foodies loop je binnen voor een rotirol met de authentieke
Surinaamse smaak, spekkoek, afbakloempia’s en DIY (Do It Yourself) boxen
om thuis een heerlijk basisgerecht te bereiden. En er is meer: de vele schappen
van de winkel zijn goed gevuld: met producten, kruiden en oliën en met
artikelen van andere ondernemers: het shop-in-shop concept. Eigenaresse
Marilyn luistert met het vullen van de vele vierkante meters die Spiced Foodies
heeft naar de aanbevelingen en suggesties van haar klanten.
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Spiced Foodies

De droom van de eigenaresse? Een tropische Starbucks waar je geniet van huisgemaakte
cakes, culturele bites en maaltijden onder het genot van een heerlijk (warm) drankje en
waar ook gewerkt kan worden. Ook zal afhaal en bezorging van Surinaamse broodjes
en maaltijden tot de mogelijkheden (gaan) behoren! Marilyn: “De vele vierkante meters
van Spiced Foodies worden van dag tot dag verder gevuld. In de zomer bieden wij
bijvoorbeeld Slush Puppies op basis van Surinaamse siropen. Bovendien lijkt het me
tof om ook workshops aan te bieden: een Surinaamse kookworkshop of een workshop
hoofddoek binden. Ik heb allerlei ideeën en ga die stap voor stap verwezenlijken!”
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@spicedfoodies
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Volg online

Mooi Zo!
L opikerstraat 56

mo o i zo l i n ge rie .n l

Open di-za

Voor kwaliteit en een perfecte pasvorm kun je al meer dan tien jaar terecht
bij Mooi Zo!, de lingeriespeciaalzaak voor cup D tot en met N in omvang
60 tot en met 120. In de lingeriewinkel van Rebecca Roos-van Buren slaag
je voor lingerie, bodywear, badmode, een sportbeha, voedingsbeha en
corrigerende ondermode.
Mooi Zo! biedt verschillende merken aan zoals Ulla Dessous, Elomi, Chantelle, Femilet,
Anita, Fantasy en Rosa Faia. Deze merken verschillen in pasvorm en prijsklasse zodat er
voor iedere klant wel een geschikte beha te vinden is. Die wetenschap trekt veel vrouwen
uit de regio en ver daarbuiten aan. Kwaliteit, persoonlijke zorg en eerlijkheid staan bij
Mooi Zo! voorop! Rebecca zoekt met je mee tot je de ideale lingerie gevonden hebt waar
jij je goed in voelt.

Volg online

@mooizolingerie
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Willemieke Versluis
Kleur- en Stijladvies
Wal 59

willem i e k e v e rsl u i s.n l

Vrijdag geopend en op afspraak

Het persoonlijk kleur- en stijladvies van Willemieke Versluis heeft al heel wat klanten van
goede modekeuzes overtuigd. De imagoconsulente biedt kleding-, kleur-, make-up- en
stijladvies, een garderobecheck en workshops voor kleine groepjes. Bedrijven en
organisaties kunnen een presentatie op locatie boeken.
Willemieke werkt vanuit haar leuke werkruimte (een voormalige zilverfabriek!) aan de
Wal. Na een advies gebeurt het nogal eens dat bepaalde items je niet meer zo passen.
Willemieke geeft die kleding graag een tweede kans en zo is er een prachtig aanbod van
mooie, duurzame vintage kleding ontstaan. De Wal 59 is een adres geworden waar je graag
binnenloopt voor een uniek kledingstuk of mooie accessoire. Op vrijdag staat de deur open
en kun je zonder afspraak terecht. Willemieke helpt je graag!
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@willemiekekleurenstijladvies
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KlusWijs Schoonhoven
De D iamant 2

k omme rsch oon h ov e n .n l

Open ma-za

Volg online

@kommerschoonhoven

| 89

De winkel heeft echt een streekfunctie: van heinde en verre komen mensen langs om
geïnspireerd te worden. In de winkel wordt interieur- en stijladvies gegeven en thuis kun
je hulp krijgen bij de uitvoering door de klussendienst van Kommer. De klussendienst
wordt ingeschakeld voor maatkasten, vloer- en raambekleding, badkamers en
complete renovaties. In het buitenseizoen kun je terecht voor reguliere tuinplanten en
tuinmeubelen, in de winter bewonder je de prachtige kerstshow. Ontdek het vooral zelf:
dit mooie warenhuis op woon- en doe-het-zelfgebied!

Zilverstad guide

De doe-het-zelf is de corebusiness van KlusWijs Kommer, maar meer dan
eens vallen monden open van verbazing over wat er allemaal nog méér is. De
mooie, gecombineerde en sfeervolle winkel is een verrassing voor velen. Naast
de vierkante meters aan bouwmarkt is er een ontzettend grote en veelzijdige
meubelshowroom. KlusWijs Kommer slaagt er uitstekend in om uniek aanbod
in meubels en accessoires te presenteren. Van een complete eetkamerset tot
een nieuwe zithoek: je vindt mooie meubels in alle kleuren en materialen,
naast lampen en accessoires. Verrassend, bijzonder en tegelijk betaalbaar.

Wolcafé
Wal 36

wolcaf e .n l

Open di-za

Handwerkliefhebbers halen hun hart op bij Wolcafé. Drie jaar geleden
verhuisde de wolwinkel naar een groter pand, waardoor er ruimte kwam voor
een grotere collectie. Naast de vele kleuren haakkatoen en wolsoorten heeft
Wolcafé een uitgebreide collectie macramégarens en ook een breed gamma
aan gerecyclede en duurzame garens uit Italië. Voor de finishing touch van je
werkstuk zijn er leuke leren labels en knoopjes te vinden, die ook nog eens te
personaliseren zijn met je eigen tekst!
Een bezoek aan Wolcafé brengt je genoeg inspiratie om een nieuw haak- of breiwerk op te
starten. Van de vele voorbeelden van sjaals, omslagdoeken, vesten, knuffels (amigurumi)
en wandhangers die er te zien zijn, wordt alles verkocht als een compleet doe-het-zelf
pakket. Zo kun je thuis aan de slag met materiaal en patroon. Wil je een nieuwe techniek
leren, dan worden er ook zelfs verschillende workshops gegeven. Wat is er fijner dan
tijdens een bezoek alle materialen even zelf door je vingers te laten gaan? Lukt dat niet,
dan is online op de website ook alles te vinden.

Volg online

@wolcafe

Koestraat- en kunstroute
ROUTE

5

N
Pand 96

Stigter Interieur

Lida van der Vlist

Corry Kooy

aar schatting werd in de 13e eeuw gestart met de bouw van de Grote of Bartholomeüs Kerk: hét herkenningspunt van
Schoonhoven. De iconische toren, naar verluid schever dan de toren van Pisa - dateert
van twee eeuwen later. Vandaag de dag
geeft een klim binnen die toren - 344 treden
omhoog – een adembenemend uitzicht. Bij
helder weer kun je de wolkenkrabbers van
Rotterdam zien.

Plaats voor Kunst

Wie aan de grond blijft, bevindt zich op de
kruising tussen de Kerkstraat en de Koestraat.
In de winter staat hier de befaamde oliebollenkraam van T. Kers & D. Renes en Zn. In de
Kerkstraat vind je leuke vintage en second
hand shops en een mooie interieurzaak. Ga
zeker ook niet voorbij aan de prachtige etalages van Plaats voor Kunst. Omdat kunst in
de Zilverstad een belangrijke rol heeft, tippen we je op de komende bladzijdes nog een
paar niet te missen adressen waar je moet
zijn voor indrukwekkende kunstwerken en
hun makers.

Pand 96
Ko e st ra a t 9 6
p a n d 9 6 .n l
Open do-za en op afspraak

Pand 96 mag je een familiebedrijf noemen.
Vader Dick, moeder Henny en dochter Daisy
speuren in de hele regio en daarbuiten naar
mooie, vintage meubels en accessoires.
De gevonden pareltjes krijgen een goede
opknapbeurt en worden verkocht in de
sfeervolle
winkel.
Bovendien
maken
Henny en Daisy slingers, interieurdecoratie
passend bij het seizoen, kaarsenstandaards
en ga zo maar door. Het mag duidelijk zijn:
bij Pand 96 kom je ogen te kort. Hier loop je
naar buiten met een gevulde tas of parkeer
je de auto om een prachtig vintage meubel
in te laden.
De winkel aan de Koestraat bracht al veel mensen
naar Schoonhoven voor een aankoop. Op social
media is de vintage woonwinkel een hit en moet
je vaak snel zijn om het nieuwste gerestylede
item te kopen. Zoek je een origineel cadeau? Bij
Pand 96 heb je 100% slagingskans én kan je ook
een cadeaubon aanschaffen. Goed om te weten:
Pand 96 gebruikt duurzame, ecologische verf én
werkt ook in opdracht!

Volg online

@pand.96
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Stigter Interieur
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In de showroom van Stigter Interieur word je
verrast. Hier kun je terecht voor de aanschaf
van een nieuwe vloer – PVC, vinyl, marmoleum
of tapijt -, bedden, matrassen en ander
slaapcomfort, raambekleding en zonwering. Je
kunt hier zelfs meubels laten stofferen. Al is dat
voor eigenaar Henk Stigter, gediplomeerd en met
35 jaar ervaring, niet de hoofdactiviteit van Stigter
Interieur. De winkel verkoopt onder andere
Pullman en Polypreen, Luxaflex, NouwensBogaers, Holland Haag en M-flor. Henk geeft je
graag een goed advies: of je nu komt voor alleen
een nieuw matras of de hele woninginrichting.
Zijn doelgroep? Met name 35+ers die de waarde
inzien van kwaliteitsmerken.

Zilverstad guide

K oestraat 101
Open di-za
s tigterinter ieur.n l

Lida van der Vlist
Ne s 22

lidav an d e rv li st .com

Op e n op a fs p ra a k e n t i j d e n s e v e n t s

Kunstenares Lida van der Vlist draagt op een
heel eigen en inspirerende wijze bij aan de
zorg voor onze aarde. Haar liefde voor oude
spullen vertaalt ze in kunstwerken. Abstract
of juist heel tastbaar in haar Familiar Faces:
een tentoonstelling met 101 gezichten die ook
gebundeld zijn in een prachtig boekwerk.
Lida: “Het is mijn passie oude materialen te verzamelen
en deze een nieuw leven te geven. In mijn werk als
kunstenaar maak ik er nieuwe creaties van. Zo had ik
een grote verzameling van ‘oude afgedankte spullen’. Die
had mij zo lang aangekeken dat ik dacht: ik ga iets maken
dat terugkijkt.” Het werden allerlei variaties op bekende
gezichten van mens en dier. Lida maakte er 101. “Een
open eind: er zijn er nog eindeloos veel te maken.”
Kunst is een rode draad in Lida’s leven. Ze volgde een grafische opleiding en studeerde aan
de Kunstacademie. Haar expositieruimte in de Nes is een bezoek (op afspraak) meer dan
waard. De ruimte omhelst je: er is rust om de kunstwerken op je in te laten werken. Lida’s
exposities wisselen, net als de materialen waarmee ze werkt. Zo maakt ze kunst met diverse
oude materialen, zoals van papier, karton en textiel. Haar werk is ook op de website te zien.

Volg online

@lvlist
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Plaats voor Kunst
Ko e st ra a t 1 1 8 - 1 2 0
l o n b u t t st e d t .co m / g e r t s t r e n g h o l t . c o m

Een plaats voor kunst in de Koestraat. De
onderzoekende en organische manier van werken
typeert zowel het werk van Lon Buttstedt als dat
van Gert Strengholt. Zowel Lon als Gert volgde de
Kunstacademie in Utrecht. Na wat omzwervingen
kwam het kunstenaarsechtpaar in 2019 terecht
in de Koestraat. Vanuit een prachtig atelier – dat
dient als galerie en werkplaats ineen – werken zij
los van elkaar aan kunstwerken die internationaal
worden geëxposeerd in galerieën en musea.
De natuur gecombineerd met menselijke figuren is alom
aanwezig in de schilderijen en beelden van Lon, waarin
ze met gerecyclede materialen nieuwe kunstwerken
laat ontstaan. Gert onderzoekt in zijn tekeningen en
schilderijen relaties tussen mensen en hun stedelijke
en natuurlijke omgeving en hanteert daarbij een lichte,
figuratieve toets. Op zoek naar iets voor thuis? De
etalage in de Koestraat verleidt menig liefhebber tot een
bezoek aan PLAATS VOOR KUNST en geïnteresseerden
zijn welkom. Lon en Gert vertellen graag meer over hun
werk. Bijna alles wat je ziet is te koop - en de entourage
is op zich óók al een visite waard.

Volg online

@gertstrengholt

Droomroute
ROUTE

6

A

BARAQ

B&B Zilverstad

B&B De Edelsmederij

Monument & Bed : Watertoren

Hotel Restaurant Belvédère

Doe-tip! Suppen

Doe-tip! Steppi-e

lle adressen in deze Zilverstad guide
getuigen ervan: Schoonhoven biedt
zoveel leuks, daar wil je het liefst lang van
genieten! Dat kan gelukkig. In de stad en de
regio vind je tal van leuke overnachtingen.
Grote kans dat je in hotel-restaurant Belvédère
of op Stadscamping Schoonhoven terecht
kan. De laatste biedt vanzelfsprekend plek
aan kampeerders en voor hen zonder tent
zijn er geweldige tiny houses die je boekt
via Airbnb. Hotel-restaurant Belvédère is
van heel ander kaliber en biedt uitnodigende kamers, een heerlijke, Franse keuken en
– geen verrassing - een uniek uitzicht op de
Lek en de Watertoren.

In en rond Schoonhoven vind je prachtige en
knusse B&B’s. Niet voor niets schreef Bijzonder
Plekje over B&B Zilverstad: De smaakvol
ingerichte huisjes zijn zo compleet dat het je
aan werkelijk niets ontbreekt.
Kies jij voor een overnachting in het oude
stadscentrum of word je liever wakker in het
groen? Alles kan en elke plek heeft zijn eigen charme. Via Booking.com, Airbnb en natuurlijk Google vind je de leukste overnachtingen. Is een ontbijt niet inbegrepen? Dan
vind je in Schoonhoven genoeg adressen die
functioneren als aan te bevelen ontbijtbar!

BARAQ
H e t Bastion 5

b a ra q .n l

BARAQ: de nieuwe, bruisende evenementenlocatie in Schoonhoven. Boek BARAQ
voor je bruiloft, bedrijfsevent of een jubileum. En naast dat je BARAQ kunt
afhuren voor je eigen feestjes, is er een agenda met door BARAQ georganiseerde
activiteiten.
Aan alle leeftijden is gedacht. Van silent disco
en kindershows tot een indoor skatepark,
Sinterklaasfeest, optredens van een coverband
en ga maar door. In het vernieuwde BARAQ
kun je ook in de wintermaanden van alles
aanbieden. Er kan zelfs een auto naar binnen.
Dus: welk feestje bezoek jij?

Volg online

@baraqschoonhoven

B&B Zilverstad
Wal 26C

bbzilv e rst a d .n l

Een bed & breakfast vernoemd naar de
Zilverstad, dat kan niet anders dan een
heerlijke plek zijn. B&B Zilverstad bestaat uit
twee huisjes – met de namen Havenzicht en
Watertoren - elk voor vier personen. De B&B is
zo centraal gelegen dat alle voorzieningen op
loopafstand zijn. Veel bezoekers combineren
een overnachting met het afleggen van mooie
routes in de Krimpener- en Alblasserwaard.
Gastvrouw Regina doet alles om haar gasten in de watten te leggen. Eigenlijk moet
je het gewoon zelf ontdekken. Uit in eigen
land, in eigen regio of zelfs in eigen stad!

Volg online

@bnbzilverstad

b n b - e d e l sme d e rij .n l

Nog heel vers in het Schoonhovense is
Bed&Breakfast De Edelsmederij. De
locatie is idyllisch: vlakbij de Haven in
Schoonhoven en grenzend aan het pand
van Edelsmederij Marjon Kappers.
De entree van de B&B herinnert aan een vorige
functie van het pand. Op het adres was van de
jaren ’60 tot ’90 snoepwinkel Jamin gevestigd. De
oude chocoladeautomaat werd gerestaureerd;
je vindt ‘m naast de deur. In de B&B is een oud
dubbeltje dat bij de verbouwing tevoorschijn
kwam, ingelijst. Het mag duidelijk zijn: dit
historische pand is omgetoverd tot een heerlijke
overnachtingsplek. De kamer in boetiekhotelsfeer
ademt luxe en ontspanning. Het vormt een
heerlijke uitvalsbasis om Schoonhoven te
ontdekken. Je boekt de B&B voor maximaal twee
personen.
@bnb_de_edelsmederij

Zilverstad guide

Volg online
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Velleblootsteeg 6

ROUTE 6 | DROOMROUTE

B&B De Edelsmederij

Monument & Bed: Watertoren
Bij de Water toren 2 5

re se rv e re n v i a mon u m e n t e n b e d . n l

Voor even wonen in een echte watertoren. Het kan! In alle opzichten is een
verblijf in de Watertoren van Schoonhoven een beleving. Het gebouw is uniek
in zijn soort vanwege de houten ombouw en opvallende architectuur. Het
werd gebouwd in 1901 en was tot 1982 in gebruik als watertoren. Dit icoon van
Schoonhoven is nu, nadat zilversmeden hier hun ateliers hadden, beschikbaar
voor overnachtingen.
Je komt binnen op de verdieping van de twee slaapkamers. Deze zitten verscholen achter
authentieke patrijspoortjes. Het sanitair is op een bijzondere manier verwerkt in de
toren. Rondom het midden van het trappenhuis vind je een deur naar het ruime toilet,
een deur naar de moderne hemeldouche en loop je iets verder door, dan kom je bij de
twee wastafels. Alles is in huis om je thuis te voelen in deze unieke watertoren.
Een extra trap omhoog brengt je naar een volledig ingerichte keuken, leuke lounge
hoekjes en vooral: 360 graden uitzicht! Need we say more? Deze overnachting is een
belevenis: of je Schoonhoven nu al op je duimpje kent of hier voor het eerst bent.
Boeken: deze unieke ervaring!

L ekdijk West 4

h o t e lb e lv e d e re .n l

Open ma-zo

In 1861 (!) startte hotel-restaurant Belvédère als koffiehuis waar je ook kunt
logeren. In twee naast elkaar gelegen panden, welteverstaan. Ruim 160 jaar later
is hotel-restaurant Belvédère een begrip in Schoonhoven, de wijde omgeving en
zelfs voorbij de landsgrenzen. Om precies die punten die de naam prijsgeeft: de
goede, Franse keuken, de uitnodigende kamers en alles met dat unieke uitzicht.
En wanneer je de grandeur van Belvédère hebt, mag je best zeggen: pas als je
hier onder de platanen hebt gezeten, heb je Schoonhoven echt beleefd.

ROUTE 6 | DROOMROUTE

Hotel Restaurant Belvédère

De menukaart met bijpassende wijnen trekt al jaren veel publiek naar Belvédère. Het
gezelschap is gemêleerd. Aan de ene tafel worden bedrijfszaken besproken onder het
genot van een lunch, aan de andere geniet een clubje meiden van een high tea. Weer een
derde tafel wordt bezet door vakantiegangers die de omgeving met de fiets verkennen.
Die laatste komen vanuit het hele land, weet Diederik van Eijk, die sinds 2021 de honneurs
als bedrijfsmanager waarneemt. “Steevast krijg ik complimenten over de kwaliteit. Waar
kom je nog tegen dat het tafellinnen zoveel aandacht krijgt? Die details vallen op. Na de
overname zijn de succesfactoren onveranderd gebleven, maar hebben we details in een
modern jasje gestoken. We zien dat dat nieuw publiek aantrekt.”
“Iedereen heeft een verhaal bij Belvédère,” gaat Diederik verder. “Een zus die hier
getrouwd is, een tante die haar verjaardag op deze plek vierde.” Zijn verhaal onderstreept
wat algemeen bekend is: Belvédère is een statement in Schoonhoven.

Zilverstad guide

@hotelrestaurantbelvedere
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ROUTE 6

Doe Tips

SUPPEN

Opweg 2a

brasseriespringer.nl

Open di-zo

Brasserie Springer biedt naast heerlijk eten en mooie
wijnen ook een sportief arrangement met de supverhuur! Stand-Up Paddle (sup) is in een korte tijd erg
populaire geworden. Het is toegankelijk voor jong en
oud. Met de sup kun je staand en met een peddel in de
hand de Krimpenerwaard op een relaxte manier vanaf
het water ontdekken. Vaar langs de prachtige natuur
van het Groene Hart. Geniet ook van elkaar, want het
is een activiteit waarbij je gezellig kunt kletsen. Voor en
na het suppen kan je genieten van een kop koffie, lunch
of diner bij Gouden Pollepel Brasserie Springer.

Volg online

STEPPI-E
Lopikerstraat 54
steppi-e.nl
reserveren op afspraak

Dé manier om de polders rondom Schoonhoven te
ontdekken: op de E-step! Je huurt een elektrische step
bij Steppi-E in de Lopikerstraat. Geniet van het oerHollandse landschap in de Krimpenerwaard en zoef
langs de Vlist, het mooiste riviertje van Nederland! Of
kies een route langs de Lek en combineer Schoonhoven
met zustervestingstad Nieuwpoort. Naast E-steps
verhuurt Steppi-E ook ElliptiGO’s en E-choppers.
Combineer de verschillende elektrische voertuigen voor
een succesvol groepsuitje. Kinderen tot 13 jaar kunnen
achterop, vanaf 13 jaar mee op de ElliptiGO.

Volg online

@steppi-e

@brasseriespringer

Regioroute
ROUTE

7

D
Twin Cities

Forchetta Italian Food

In de Krimpenerwaard

Verstoep Bouwadvies
en Architectuur

Springerpark met muziektent

ankzij de strategische ligging aan
de oevers van rivier de Lek is
Schoonhoven naast Zilverstad ook een
prachtige Vestingstad. Samen met het
aan de overzijde gelegen Nieuwpoort beschermde Schoonhoven ons land 350 jaar
geleden tegen de Fransen. Achter de wallen
van Schoonhoven vind je op allerlei
plekken monumenten, verhalenbankjes
en bordjes met verhalen over de rol van
Schoonhoven ten tijde van de Oude Hollandse Waterlinie (OHW), die je herkent
aan de bruine kleur en het OHW-vlaggetje. De verbinding met Nieuwpoort is nog
steeds nauw. Loop in beide vestingsteden
het Waterlinieommetje (pagina 104) en
ontdek het rijke verleden!
Schoonhoven en Nieuwpoort zijn beide omgeven door het prachtige poldergebied. De
Alblasser-, Lopiker- en Krimpenerwaard zijn
de moeite waard te ontdekken. Wandelend
of fietsend: de knooppuntenroutes leiden
je langs verscholen paadjes dwars door het
groen. Verblijf je langer in Schoonhoven? Bezoek dan ook eens Haastrecht, Oudewater of
Gouda: op fietsafstand van de Zilverstad!

W i l j e h e t Wat erlinieom metj e lo p en?
O U D E H O L L A N D S E W AT E R L I N I E . N L / R O U T E S

Twin Cities
De sleutel tot Holland: zo werden Schoonhoven en het aan de overzijde van de
Lek gelegen Nieuwpoort genoemd. Een titel die dateert van de Tachtigjarige
Oorlog en ook later nog, in 1672, van toepassing was. Door samen te werken
speelden de twin cities een cruciale rol in de verdediging van Holland. Ontdek
de roemruchte geschiedenis van deze zustersteden aan de Lek.
De tachtigjarige oorlog wordt ook wel Nederlandse Opstand genoemd, waarin gevochten
werd tegen de Spaanse overheerser. Waar de vijand Holland via de Lek probeerde
te bereiken, kon eerst beschoten worden vanuit Nieuwpoort om daarna vanuit
Schoonhoven nóg eens de volle laag te geven. Jaren na het vertrek van de Spaanse
bezetter werd die vijand in 1672 gevormd door het Franse leger. De twee vestingsteden
werden omgedoopt tot onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Vestingmuren
werden verdikt, alle polders en wegen daarbuiten 40 centimeter onder water gezet. Zo
speelde de vestingtweeling Schoonhoven en Nieuwpoort opnieuw een belangrijke rol in
het voortbestaan van Holland.
Verhalen van toen, dé manier om beide stadjes te ontdekken nu. Wandel in
Schoonhoven en Nieuwpoort het Waterlinieommetje: een prachtige route die langs
educatieve monumenten leidt. Uitgewandeld en uitgeleerd? Geniet van een welverdiend
Vestingbiertje van stadsbrouwerij Argentum.
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In de Krimpenerwaard
De ligging van Zilverstad Schoonhoven is uniek: aan de Lek én middenin
de prachtige polders met vergezichten in de Krimpenerwaard. Wie in
Schoonhoven verblijft moet zeker de groene weilanden met koeien, knotwilgen
en vele slootjes ontdekken, net als de charmante dorpskernen met fraaie
monumenten en musea. Ontdek de Krimpenerwaard en kijk je ogen uit!
De Krimpenerwaard maakt deel uit van het Groene Hart. Vooral het Hollandse
slagenlandschap is bij veel mensen bekend. Dat is het typische strokenpatroon van
smalle weilanden. Op veel plekken is de oorspronkelijke lintbebouwing nog intact:
langgerekte dorpen die zich uitstrekken langs riviertjes of afwateringen.
Polders
Dat water zie je overal in de Krimpenerwaard terug. Zijn het niet de rivieren die het
gebied omarmen, dan zijn het wel de ontelbare slootjes, brede sloten en weteringen
in de polders. Vrijwel alle woningen langs het water hebben zelfs een eigen brug.
Dit waterland is natuurlijk een feest voor de actievelingen onder ons. Met waterrijke
speelpolders, een recreatieplas en zoveel slootjes om te ontdekken. Er zijn door de
Krimpenerwaard heen allerlei leuke kanoroutes en SUP-tochten uitgestippeld!
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@indekrimpenerwaard
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Arrangementen
Breng je een dag, een weekend of een week in de regio door? Word geïnspireerd door
de arrangementen in de Krimpenerwaard. Beleef de polder met een fietsarrangement
of kies voor fietsen en suppen: geschikt voor elke groep! Ben jij meer een wandelaar?
Volg de Gezonde Streek Wandeling waarbij aan de 5B’s gedacht is: van prachtige
Boomgaard langs het riviertje Bonrepas naar een Boerderij voor een heerlijke
Boeren boterham en afsluiting met een Schoonhovense Borrel? Alle informatie over
de arrangementen vind je op de website!

Zilverstad guide

Kaas
Door heel de Krimpenerwaard vind je
kaasboerderijen en kaasmakers. Hoe
kan het ook anders met zoveel koeien in
al die oer-Hollandse weilanden? In knusse
boerderijwinkeltjes koop je boerenkaas –soms
biologisch, altijd ambachtelijk bereid. Gemaakt
van rauwe melk, vers van de koe. Bekijk met eigen ogen
waar die lekkere kaas gemaakt wordt. Meestal vertelt de kaasmaker je graag over
zijn passie. En wat er allemaal komt kijken bij het maken van die lekkere kaas. Wist je
trouwens dat elke streek zijn eigen kaassmaak heeft? Dat komt door de grond waar
het vee graast. Dus je proeft de Krimpenerwaard écht.

Verstoep Bouwadvies
en Architectuur
Op aalstraat 5

v e rst oe p .n l

In de binnenstad van Schoonhoven tref je op verschillende plekken prachtige
ontwikkelingen en in ere herstelde historische gebouwen aan. Verstoep
Bouwadvies en Architectuur is de onderneming erachter. Het bedrijf heeft
een passie voor herbestemming. Een paar voorbeelden? De ontwikkelingen
aan de Voorhaven, Havenstraat en de Kruispoortstraat, de nieuwe invulling
van de Plateelbakkery aan de Wal en de realisatie van woningen in voormalig
Kegelhuis de Engel aan de Koestraat. Ook heel wat winkelpanden kregen een
upgrade naar aanleiding van een ontwerp van Verstoep.
Het mag duidelijk zijn: herontwikkeling is een van de dingen waar het team van
Verstoep Bouwadvies en Architectuur zich mee bezighoudt. Zowel binnenstedelijk
als in het buitengebied. Het bedrijf is daarnaast heel actief in de bedrijfsmatige
bouw en de particuliere woningbouw - door de hele regio vind je vrijstaande
nieuwbouwwoningen met een herkenbare signatuur. Ook voor verbouwingsplannen
ben je bij Verstoep aan het juiste adres. Ze zijn bekend met de regels en adviseren je
graag over de mogelijkheden!
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Rijd je Schoonhoven in vanuit Utrecht
dan tref je op het bedrijventerrein
Zevender veel bedrijfspanden waarvan
het ontwerp eens op de tekentafel
van Verstoep lag. Op de kop van het
terrein valt het nieuwe, duurzame
bedrijfsverzamelgebouw op.
Verschillende bedrijven hebben hier
hun kantoor gevonden, zo ook het
team van Verstoep zelf. Het bedrijf
geeft er een duidelijk visitekaartje
mee af. Ben jij geïnspireerd en wil je
weten wat het bedrijf kan betekenen
voor jouw bouwplannen? Neem
contact op met de eigenaren Corné
van Roest of Arjan Verstoep.

Volg online
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Zilverstad guide

@verstoeparchitectuur

VEERDIENSTSchoonhoven
SCHOONHOVEN
Veerdienst
VERBINDT DE WAARDEN
verbindt de waarden
KIJK OP

Kijk op
VOOR INFORMATIE OVER
www.veerdienst-schoonhoven.nl
Dienst regel i ng | Schol i er e n jaar k aar t
voor informatie over:
Tari ev en | Touri s ti s ch e r o u t e s
Dienstregeling
e n Tarieven
nog ve e l me e r . . .
Scholieren jaarkaart
Veerdienst-Schoonhoven-BV
Volg onlineTouristische
routesVeerSchoonhoven
en nog veel meer....

@VeerSchoonhoven

Veerdienst-Schoonhoven-BV
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S P R I N G E R PA R K M E T M U Z I E K T E N T
Het Springerpark is een stadsnatuurpark dat niet alleen erg populair is onder
sportvissers, maar ook bij families met kinderen, wandelaars en – in de zomer –
zonliefhebbers. Ben je in de binnenstad dan is het heerlijk om even ontspannen
te wandelen door het Springerpark.
Natuurlijk valt de muziektent in de Gracht op. Het ontwerp is gebaseerd op
de oorspronkelijke muziektent die tot de jaren ’70 van de vorige eeuw in de
binnenstad stond. Dankzij de inspanningen van Rotary Schoonhoven, en in
het bijzonder Daaf Dijkstra – wiens naam op de muziektent prijkt – werd de
muziektent terug in Schoonhoven gebracht.
In de zomer geniet je van allerlei evenementen in het Springerpark. Foodfestival
Lekkerr in het Park, de Springerparkconcerten, openlucht kerkdiensten en een
drijf-in bioscoop. Het park leent zich er uitstekend voor!
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Doe Tip
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