
Dit is een speciale nieuwsbrief van de Vriendenkring van het

Zilvermuseum Schoonhoven.

maart 2020

Jubileumbijeenkomst geannuleerd

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het Corona virus heeft het bestuur
van de Vriendenkring besloten de onderstaande afsluitende jubileumbijeenkomst van 4
april a.s te verschuiven naar een later tijdstip.

Afsluiting jubileumjaar
Op zaterdag 4 april wordt om 14.00 uur door Gemke Jager (oud directeur van het

Zilvermuseum) een inspirerende lezing gegeven over zilver waarbij ook terug wordt

gekeken op 25 jaar Zilvervrienden. Het geheel wordt omlijst met een ‘high tea’ en na de

pauze zullen wij onder leiding van Marcel Teheux (directeur van het Zilvermuseum) de

tentoonstelling Boudoir bezoeken.

U bent welkom vanaf 13.30 uur in de Zilverlounge van het Zilvermuseum.

Voor vrienden van de Vriendenkring is deze bijeenkomst gratis, introducees betalen € 7,50

en tevens de toegangsprijs tot het museum. (Voor de toegang tot het museum kunnen

introducees gebruik maken van de Museum- of Rembrandtkaart)

Rein de Lange <reindelange@gmail.com>
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De komende tijd houden wij u op de hoogte van de gang van zaken rondom de
jubileumbijeenkomst en de tentoonstelling.

Onderstaand bericht hebben we ontvangen van het Zilvermuseum en
geven dit aan u door.

Helaas moeten wij de opening van de
tentoonstelling op donderdag 26 maart
a.s. annuleren in verband met de
maatregelen van de overheid omtrent het
corona-virus.
Wij blijven achter de schermen druk aan
het werk om de tentoonstelling voor te
bereiden.
Als de crisis rondom het coronavirus
onder controle is hopen wij de
tentoonstelling zo spoedig mogelijk te
kunnen openen.
Wat we wel zullen doen is dat we
komende weken via onze social media
zilver in beeld zullen brengen! Dus volg
ons op Instagram en Facebook voor een
dagelijkse dosis 'zilvernieuws'.

We hopen dat u zelf goed door de situatie heen komt en danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,  Directie en personeel, Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Kijk op www.zilvermuseum.com voor de volledige en actuele informatie van het Nederlands Zilvermuseum
te Schoonhoven.

Correspondentieadres: Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum, Kazerneplein 4, 2871 CZ te
Schoonhoven of via vrienden@zilvermuseum.nl
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