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Stefan van Beeten

Marco Oudshoorn

Machteld van Roest

W E L K O M

‘De Nacht kan weer’. Een bericht dat met ontzettend veel enthousiasme werd 
ontvangen. Met dezelfde elan hebben wij de organisatie opgepakt. We hebben ernaar 
uitgekeken de Zilverstad weer in volle, winterse glorie te zien. Vanavond is het zover. 

We beleven een sfeervolle aftrap met het ontsteken van de grote kerstboom op de 
Stenen brug. Om 18.30 uur ontsteken de burgemeester en nachtburgemeester de 
vele lichtjes. Het vuurtje gaat door de stad deze avond. Na de ontsteking is er een 
lampionnenoptocht voor kinderen. Later op de avond zijn er vuurspuwers en kunt u 
zich opwarmen bij de vuurkorven. Geniet zeker ook van de bijzondere verlichting van 

de gebouwen in het oude centrum.

Het draait vanavond allemaal om het goud- en zilverambacht. Van jonge talenten van 
Vakschool Schoonhoven tot meesters in het vak: tussen 18.00 en 00.00 uur bezoekt u 
hun atelier, galerie, werkplaats of juwelierswinkel. Ook het Zilvermuseum heeft een 
avondopenstelling deze Nacht. Een van onze eerste acties was het uitnodigen van 
operazangeres Tania Ravelli. In 2019 was haar muzikale omlijsting fenomenaal. Dit 

jaar kunt u bovendien genieten van het trio de Christmas Roses. 

M U Z I E K ,  R O M A N T I E K  E N  Z I L V E R 
 Geniet, van deze bijzondere uren in de Zilverstad.
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Haven 70A, 2871CR  Schoonhoven | open dinsdag t/m zaterdag |  0182 - 354161
www.juwelierdevaal.com

Bij AtelierQ worden 

ideeën omgesmeed tot 

prachtige juwelen

(Veerstraat 1c) 

Bezoek AtelierQ tijdens 

de Nacht van het Zilver 

en pluk een cadeautje 

uit de boom!



P R O G R A M M A

M E E R  M U Z I E K  E N  V U U R
The Christmas Roses lopen tijdens de Nacht van het Zilver 

door het oude centrum en spelen vanaf verschillende plekken. 
Ook de vuurspuwers verplaatsen zich tijdens de Nacht.

A T E L I E R S
Alle informatie over deelnemers ateliers, juweliers en 

goud- en zilversmeden vindt u op pagina’s 10-13 en 17-19. 

Z I L V E R M U S E U M
Speciaal voor de Nacht heeft het Nederlands  

Zilvermuseum een avondopenstelling. 

Ontsteking grote kerstboom op de Stenen Brug door 
burgemeester Pauline Bouvy en de nachtburgemeester, 
met optreden Christmas Roses en de Vuurspuwers.

Beluister Tania Ravelli die zingt vanuit vanaf het bordes 
van het stadhuis. De vuurspuwers geven een demonstratie.

Carillonconcert door Gideon Bodden.

Optreden Tania Ravelli in de Veerpoort.

Optreden Tania Ravelli vanaf het balkon bij Basta.

18.30

19.30

20.00

20.45

21.30
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You’re never fully  
dressed without a smile.

K L E U R A D V I E S  |  S T I J L A D V I E S

S H O P  I N  E I G E N  K A S T  |  W O R K S H O P S
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W A T  B E L E E F T  U  W A A R ?

GALERIE MEESTERS VAN DE ZILVERSTAD
 Wal 3 (In de Veerpoort)

Een locatie die u niet wilt missen! Galerie 
Meesters van de Zilverstad, gevestigd op de
unieke locatie boven de Veerpoort. U treft 
hier prachtige collecties van wisselende 
goudsmeden: allemaal oud-student van 
Vakschool Schoonhoven. Galeriehouder 
Stefan van Beeten haalt hun werk terug 
naar de plek waar het begon, de Zilverstad 
Schoonhoven. ‘Meet the Maker’: tijdens de 
Nacht zijn goudsmeden Femke Toele en 
Evelien Scharphorn aanwezig in de galerie.

ATELIERQ
 Veerstraat 1c

Onder de ‘gouden’ markies in de Veerstraat 
vindt u misschien wel het kleinste en meest 
knusse atelier van Zilverstad Schoonhoven: 
AtelierQ. Hier worden uw ideeën omge-
smeed tot prachtige juwelen. Bezoekt u Ate-
lierQ tijdens de Nacht van het Zilver? Dan 
mag u een cadeautje uit de boom plukken. 
Laat u verrassen!

EDELSMEDERIJ MARJON KAPPERS
 Haven 10

Onder het genot van een drankje kunt u 
op deze bijzondere avond bij Marjon haar 
nieuwste sieraden bewonderen. Handge-
maakt en ontworpen met haar tijdloze en 
kenmerkende signatuur: eenvoud is kracht! 
Om deze avond nog feestelijker en verras-
sender te maken, krijgt u bij aankoop van 
een sieraad een leuke giftbag cadeau. Van 
harte welkom!

RIKKOERT SILVERHUYS 
 Haven 1-3

In het Silverhuys kunt u zich onderdom-
pelen in de Zilverwereld van Rikkoert, van 
antiek zilver tot eigentijdse sieraden. Tij-

dens de Nacht van het Zilver vertellen de 
goudsmeden u meer over de vervaardi-
ging van speciale opdrachten of reparties. 
Wilt u een mooi sieraad laten ontwerpen? 
Onze specialisten gaan graag met u in ge-
sprek om uw idee om te zetten in een ont-
werp. Kom langs en zie onze ambachtslie-
den aan het werk!

RIKKOERT JUWELIERSHUYS
 Haven 5-7

Tijdens de Nacht van het Zilver vertellen wij 
u meer over het “geheim van Georg Jensen”. 
Een presentatie van antieke zilverwerken in 
Art Nouveau-stijl vervaardigd door Jensen 
in combinatie met goud en zilveren design 
sieraden van nu. Ontdek ook het revolutio-
naire Fusion design, waarbij u zelf u eigen 
ring samenstelt. 

RIKKOERT KLOKKENHUYS
 Haven 9

Rikkoert Juweliers is hofleverancier en 
een uniek familiebedrijf binnen de juwe-
liersbranche. Vanuit de Zilverstad bieden 
wij sinds 1876 een uitgebreid assortiment 
bestaand uit: nieuw en antiek zilver, gou-
den en zilveren sieraden, horloges, trouw-
ringen, klokken en barometers. Daarnaast 
beschikken wij over een eigen goud-, zilver 
en uurwerkmakers atelier, waar wij unieke 
opdrachten en reparaties uitvoeren. 

RIKKOERT EDELAMBACHTSHUYS
 Haven 13

Bekijk modern vormgegeven zilveren siera-
dencollecties van nationale- en internatio-
nale designers. Daarnaast demonstreert de 
zilversmid de Kikkerschaal – hét toonbeeld 
van de Schoonhovense zilversmeedkunst. 
Ook heeft u vrij toegang tot de privé collec-
tie 3-eeuwen Schoonhovens zilver.

ZWANETTE MARIKEN 
 Haven 33

Aan de ontwerpen van haar sieraden is dui-
delijk te zien dat bloemen een grote inspi-
ratie zijn voor Zwanette Mariken. In haar 
collectie vindt u zowel eenvoudig als heel 
uitbundig werk. Naast het goudsmeden, 
schildert Zwanette ook. Het bloementhema 
is daar met levendige streken en heldere 
kleuren op het doek terug te zien. Bijzonder 
is dat Zwanette van een aantal schilderij-
en, zilver miniaturen heeft gemaakt die als 
broche te dragen zijn. Zo slaat ze een brug 
tussen de twee disciplines. 

SMEDERIJ DE GOUDMEULE
 Haven 40

Sieraden van Smederij de Goudmeule ken-
merken zich door het speelse ontwerp en 
de natuurlijke uitstraling. De collecties zijn 
te koop bij de Zilversmederij in het Neder-
lands Zilvermuseum: de plek waar Lien ook 
bijna dagelijks achter de werkbank kruipt. 
Tijdens de Nacht van het Zilver treft u de 
Goudmeule op een andere plek. Laat u in-
spireren door de verschillende stijlen en 
technieken die Lien gebruikt, zoals moku-
me gane of touwgeslagen zilver. Smederij 
de Goudmeule geeft een sieraad een bij-
zondere touch. Bewonder ook de unieke 
trouwringen. 

ZADKINE VAKSCHOOL SCHOONHOVEN
 Stadhuisstraat 1

Zadkine Vakschool Schoonhoven is de eni-
ge school in Nederland die opleidt voor 
juwelier, uurwerktechniek, goudsmeden 
en zilversmeden. Ontmoet tijdens de Nacht 
nieuwe talenten in het vak. 

ARTIS CAUSA
 Haven 69

Artis Causa (vertaling: omwille van de kunst) 
is het atelier van Huub Rogier en Gabri Schu-
macher. Twee goud-/zilversmeden met een 
passie voor hun vak. Na ruim 25 jaar mag 

gesteld worden dat de samenwerking zijn 
vruchten heeft afgeworpen: opgenomen in 
collecties van musea, koninklijke cadeaus, 
vele prijzen voor ontwerp en originaliteit. 
Vormgeving en vakmanschap, twee beno-
digdheden voor unieke sieraden en groot zil-
ver. Wij ontvangen u graag in ons atelier om 
nader kennis te maken met ons en ons vak.

JUWELIER DE VAAL
 Haven 70A

Tijdens deze Nacht van het Zilver is De 
Vaal voor het eerst geopend met haar ei-
gen Galerie en Atelier. Er zijn verschillen-
de exclusieve merken verkrijgbaar. Denk 
aan Annamaria Cammilli, Arior Barcelona, 
Cardillac, Vincent van Hees en 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 ge-
produceerd door goudsmeden in het eigen 
atelier. Naast het bewonderen van sieraden 
in de galerie, kunt u bij De Vaal terecht voor 
een nieuw ontwerp met bijvoorbeeld eigen 
goud of edelstenen, het vermaken en repa-
reren van sieraden. 

HENK DE LEEUW DEN BOUTER
 Kerkstraat 3

In 1943 werd Henk de Leeuw Bouter gebo-
ren, zoon van een zilversmid. In 1970 rond-
de hij ook zelf de opleiding tot zilversmid af, 
gevolgd aan Vakschool Schoonhoven. Henk 
deed ervaring op bij onder andere de Riet-
veld Academie. Een eigen werkplaats werd 
geopend, en bovendien ging Henk lesgeven 
op de vakschool. Als zilversmid vervaardig-
de Henk werken voor tentoonstellingen in 
galerie De Watertoren en studio 925 van Jan 
van Nouhuys. De werken van Henk zijn ver-
schillende malen bekroond met een prijs. 
Hij werkt met edelmetaal, maar ook met 
onedele metalen zoals messing, aluminium 
en titanium. Speciaal voor de Nacht staat 
de deur aan de Kerkstraat open.
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BODYARTJEWELRY / FEYONA VAN DER FELTZ 

 Koestraat 112
Vanuit Bodyartyjewelry ontwerpt en ver-
vaardigt Dick zilveren sieraden die zonder 
piercing gedragen kunnen worden op oren, 
vingers, tepels en iedere plek waar dat mo-
gelijk is. Laat u verwonderen door deze bij-
zondere soms erotische zilveren sieraden 
tijdens de Nacht van het Zilver. Dick van de 
Lagemaat is ook de ontwerper en maker 
van de ambtsketen voor de burgemeester 
van de Krimpenerwaard. Tijdens de Nacht 
kunt u bladeren door het archief en een film 
bekijken over het ontstaan en vervaardigen 
van deze ambtsketen. In het atelier van 
Feyona en Dick worden door Feyona work-
shops zilversmeden gegeven voor groepen 
van 2 tot 10 personen. U kunt tijdens de 
Nacht een demonstratie bekijken en u laten 
voorlichten over de mogelijkheden. 

PLAATS VOOR KUNST / LESLEY ZIJLSTRA-EYRE

 Koestraat 118 – 120
Art 925 Edelsmederij is te gast in deze voor-
malige smederij, waar het plafond de spo-
ren van het eeuwenlange gebruik draagt. 
Van Lesley Zijlstra-Eyre vindt u hier klassie-
ke, tijdloze sieraden. Lesley komt oorspron-
kelijk uit Engeland. Veel van haar inspiratie 
komt van de heuvelachtige Peak District 
landschappen, wat haar thuis was voor 
meer dan 30 jaar. Nu vormen de landschap-
pen van de Alblasserwaard, met zijn rivie-
ren de inspiratie voor haar huidige werk. 

Art925 Edelsmederij – Handmade con-
temporary jewellery, elegantly styled, in-
spired by nature, forged with love. Lon 
Buttstedt recyclet in haar beelden, schil-
derijen en textielobjecten verzamelde 
materialen, waaronder ook sieraden van 
zilver en goud. Gecombineerd met zelf-
gemaakte onderdelen, onder andere van 
brons, geeft Lon een nieuwe betekenis aan 
de dingen waarin ze reflecteert op de ons 
omringende wereld, de natuur en cultuur.  

Gert Strengholt onderzoekt in zijn schilde-
rijen en tekeningen relaties tussen mensen 
onderling en tussen hun stedelijke en na-
tuurlijke omgeving. In zijn figuratieve werk 
hanteert Gert een lichte toets met een ver-
halend element. 

MARIANNE MOOR 
 Lopikerstraat 57

In het atelier van Corry Kooy exposeert Ma-
rianne Moor met haar sieraden. Marianne 
heeft een speciaal oog voor de schoonheid 
van het alledaagse. In veel van haar sie-
raden zijn details van de natuur terug te 
vinden. Zo is haar serie ‘Posa’ geïnspireerd 
op de bloemen uit Zuid-Afrika, wordt haar 
onderwaterwereld serie gekenmerkt door 
koraal en calamari en bracht de reis naar 
het Himalayagebergte haar ertoe om oude 
technieken nieuw leven in te blazen. Fili-
grain en granule hebben in het werk van 
Marianne een totaal nieuwe uitstraling.

Sinds 2019 is Corry Kooy gevestigd op de 
hoek van de Lopikerstraat en de Wal. Een 
prachtige entree naar de binnenstad. Corry 
schildert met aquarel, pastelkrijt en olie-
verf. Geïnteresseerden mogen altijd aan-
bellen om haar werk te bewonderen.

HEMELS GOUD & GOUDSMEDERIJ FIJN
 Varkensmarkt 4

In dit knusse pandje kunt u terecht voor de 
collecties van twee vakvrouwen die elkaar 
goed aanvullen. Ze hebben allebei een ei-
gen signature en spreken daar diverse ge-
neraties mee aan. U kunt er zowel pronk-
stukken als verfijnde, elegante sieraden 
bewonderen. We ontvangen u met plezier 
in onze smederij.

GOUDSMEDERIJ GOEDBLOED
 Doelenplein 1

In een authentiek pand op het Doelen-
plein vindt u Goudsmederij Goedbloed. 

Een knus atelier met de mooiste sieraden, 
geïnspireerd op alles wat groeit en bloeit 
in de natuur. Goudsmederij Goedbloed 
onderscheidt zich door haar unieke ont-
werpen en de bewuste keuze om zo duur-
zaam en ‘groen’ mogelijk te werken. U 
herkent het Noord-Europees design met 
een eigen twist. 

ZILVER AAN DE LEK
 Havenstraat 47a

Hier vindt u de historische monumentale 
werkplaatsen van Marianne Klarenbeek. De 
oudste zilversmidswerkplaatsen van Schoon-
hoven zijn tijdens de Nacht te bezichtigen. U 
bent van harte welkom om deze unieke plek-
ken te bewonderen. De mogelijkheid bestaat 
om hier een eigen sieraad te maken met hulp 
van een zilversmid. Tijd in overleg met de zil-
versmid. Wilt u zelf niets maken, dan doe ik 
dat voor u. Marianne Klarenbeek

NEDERLANDS ZILVERMUSEUM
 Kazerneplein 4

Maak uw Zilvernacht beleving compleet 
met een bezoek aan het Nederlands Zil-
vermuseum! Tijdens de Nacht kunt u deel-
nemen aan een exclusieve rondleiding in 
het depot, bij het Geheim van de smid of 
ontdek de kracht van puur zilver bij Thalen 

& Thalen. Ook kunt u de uitdaging aangaan 
om kennis te maken met het ambacht tij-
dens een workshop! Rondleidingen en 
workshops zijn 5 euro p.p., u kunt al voor-
af boeken via de website of instappen op 
de avond als er nog plek is. Entree is deze 
avond 7,50. De Zilverlounge en smede-
rij zijn gratis te bezoeken tot 23.00 uur. 
Feestelijke aanbiedingen in de winkel. MJK 
geldig. Kijk op de website voor meer info: 
www.zilvermuseum.com 

GALERIE PASSÌ
 Jan Kortlandstraat 2

Galerie PASSÌ laat tijdens de Nacht van 
het Zilver de exposanten van PAN Amster-
dam nog eenmaal de revue passeren. Voor 
wie niet in de gelegenheid was de beurs 
PAN-Amsterdam te bezoeken of voor wie 
nog geen keuze had kunnen maken uit de 
fantastische stukken hedendaags zilver van 
toonaangevende Nederlandse en internati-
onale zilversmeden. Werk van Jan Matthe-
sius, Pauline Barendse, Paul Derrez, Eelco 
Veenman, Mark Alexander, Gabri Schuma-
cher, Carsten From Andersen, Esther Stas-
se, Thalen & Thalen en Paul de Vries. Neem 
ook een kijkje in het atelier en laat je inspi-
reren tot een mooi voornemen: een cursus 
of workshop zilversmeden! 
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Dat doet geen enkele supermarkt 
ons na.
Wist je dat PLUSpunten het meest winstgevende 

spaarsysteem van Nederland is? Iedere euro die je bij 

PLUS spaart, is maar liefst € 1.50 waard. 

Bij elke euro aan boodschappen* koop je voor 2 cent 

een PLUSpunt. Met 200 PLUSpunten is je spaarkaart 

vol (kosten € 4,-). Lever je volle spaarkaart in en 

ontvang € 6,- contant. Zo heb je supersnel euro’s 

verdiend! Dat doet geen enkele supermarkt ons na.

Elke euro die je 
spaart is 1.50 waard!

50%
rente

plus.nl

Rechtuyt / Adam van Vianenstraat  100 // Schoonhoven // T: 0182-382301

Openingstijden: ma - za - 7:30 - 21:00 uur  zo 12:00-18:00 uur



Een uitvaart met aandacht voor uw verhaal

Wij zijn er voor ú

www.stoppelenburguitvaart.nl uitvaart@stoppelenburg.nl
0182 - 38 22 31

Dag en nacht bereikbaar

Krimpen aan den IJssel  •  Lekkerkerk  •  Schoonhoven  •  Stolwijk

Stoppelenburg Uitvaartverzorging hecht veel waarde aan een 
afscheid dat persoonlijk is en dat laat zien wie de overledene 

was. Zo wordt het afscheid een weerspiegeling van wie uw 
dierbare was.

Wat voor uitvaart bij u past, is voor iedereen anders. Wij 
luisteren daarom graag eerst naar uw verhaal. Niet als 

uitvaartbegeleider, maar als mens. We zijn benieuwd hoe de 
laatste dagen waren. En wat voor persoon de overledene was. 

Zo worden we voor even deel van uw leven. En komen we samen 
tot een afscheid dat past bij uw wensen. Met aandacht voor 

details.

Of u nu waarde hecht aan tradities of juist kiest voor een 
afscheid vol moderne rituelen, uw wensen zijn leidend. Samen 
maken wij een dierbare herinnering waarin uw levensverhaal 

centraal staat.

E X T R A  B E L E V E N I S S E N

GENIET VAN MUZIEK EN VUUR
Deze avond wordt er op verschillende plaatsen in de binnenstad prachtige muziek 
ten gehore gebracht. Vanaf het stadhuis hoort u om 19.30 uur operazangeres Tania 
Ravelli. Om 20.45 uur beluistert u haar in de Veerpoort en om 21.30 uur geeft Tania een 
optreden vanaf het balkon bij Basta. 

U hoort christmas carrols gezongen door de Christmas Roses. Om 18.30 uur spelen 
zij bij de ontsteking van de grote kerstboom op de Stenen Brug. Tijdens de rest van 
de avond verplaatsen de Christmas Roses zich door de oude binnenstad en spelen 
zij vanaf verschillende plekken. Geniet ook van de shows van de vuurspuwers. Zij 
verplaatsen zich tijdens de Nacht – dus u komt hen ongetwijfeld tegen. Ook vindt u 
door het hele centrum vuurkorven. 

ONTWERPWEDSTRIJD
Esther van Vliet voert als edelsmid alleen opdrachten uit, in zilver of goud. Tijdens de 
Nacht van het Zilver kunt u bij haar zelf een sieraad ontwerpen. Ontdek de kneepjes 
van het ontwerpvak! Het gaat er niet om dat u goed kan tekenen, het beste idee wint de 
prijs. Er zijn twee eerste prijzen te winnen: voor junioren en volwassenen. De winnende 
ontwerpen worden door Esther van Vliet vervaardigd en cadeau gedaan aan de winnaar. 
De ontwerpwedstrijd vindt plaats in de Hoge Vierschaar, onder het stadhuis.

FORD MUSTANG MACH-E
Zeeuw & Zeeuw Ford Schoonhoven stelt speciaal voor bezoekers van de 
Nacht van het Zilver een dag lang een Mustang Mach-E beschikbaar. Wat 
kunt u doen om kans te maken? Het juiste aantal ballen in de auto raden! 

U vindt de auto op de Stenen Brug.
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R O U T E K A A R T

1   GALERIE MEESTERS VAN DE ZILVERSTAD

2   ATELIERQ

3   EDELSMEDERIJ MARJON KAPPERS

4   RIKKOERT SILVERHUYS

5   RIKKOERT JUWELIERSHUYS

6   RIKKOERT KLOKKENHUYS

7   RIKKOERT EDELAMBACHTSHUYS

8   ZWANETTE MARIKEN

9   SMEDERIJ DE GOUDMEULE

10   ZADKINE VAKSCHOOL SCHOONHOVEN

11   ARTIS CAUSA

12   JUWELIER DE VAAL

13   HENK DE LEEUW DEN BOUTER

14
  

BODYARTJEWELRY / FEYONA VAN DER FELTZ

15   PLAATS VOOR KUNST / LESLEY ZIJLSTRA-EYRE

16   MARIANNE MOOR

17   HEMELS GOUD en GOUDSMEDERIJ FIJN

18   GOUDSMEDERIJ GOEDBLOED

19   ZILVER AAN DE LEK

20   NEDERLANDS ZILVERMUSEUM

21   GALERIE PASSÌ
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W W W . F E M K E A G N E S T O E L E . C O M

De Collecties zijn verkijgbaar bij 
Galerie ‘Meesters van de Zilverstad’ in de Veerpoort.

@ f em k e a g n e s t o e l e _ fi n e j e w e l r y

Jan Kortlandstraat 2, Schoonhoven  /  06-22718553  / www.passi.nl  /  info@passi.nl    

Hedendaags zilver / cursussen & workshops / reparaties

Jan Kortlandstraat 2, Schoonhoven  /  06-22718553  / www.passi.nl  /  info@passi.nl    

Paul de Vries

NIGHT AT THE MUSEUM

Brut!
THALEN & THALEN

Maak je Zilvernacht compleet met een 
bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum! 
Volg een exclusieve rondleiding of ga de 
uitdaging aan om kennis te maken met het 
ambacht bij een workshop voor €5 p.p. 
Entree is deze avond €7,50. 
De zilverlounge en smederij zijn 
gratis te bezoeken tot 23.00 uur. 

• Behind the Scenes in het depot 
       van het museum met de directeur
• Rondleiding Geheim van de Smid
• Rondleiding Thalen & Thalen, 
       verrassend werk in puur zilver
• Workshop Parelhanger
• Bezoek de smederij
• Feestelijke aanbiedingen in de winkel

Kijk voor meer informatie op 
www.zilvermuseum.com

Geheim

 van de

 smid



De volledig elektrische  
Mustang Mach-E
100% SUV, 100% ELEKTRISCH, 0% UITSTOOT

Zeeuw & Zeeuw Ford Schoonhoven stelt speciaal voor bezoekers aan de Nacht van het 
Zilver een dag lang een Mustang Mach-E beschikbaar. Kans maken? Raad het juiste 
aantal ballen in de Mach-E! U vindt de auto op de Stenen Brug.

vanaf € 62.100,- 
Met een netto bijtelling vanaf €320,- p/mnd

Een dag een Mustang Mach-E winnen?

Zeeuw & Zeeuw Ford Schoonhoven
C.G. Roosweg 4

0182-303 211  
zeeuwenzeeuw.nl/ford

Alle vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro, inclusief BTW/BPM, recyclingbijdrage, legeskosten en de onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Voor meer info, 
bekijk onze verkoopvoorwaarden op ford.nl/verkoopvoorwaarden. U kunt aan de informatie in deze advertentie geen rechten ontlenen. Evenmin kan Zeeuw & Zeeuw 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie in deze advertentie. Afgebeelde auto kan afwijken van de standaardspecificaties.




