
Dit is een nieuwsbrief van de Vriendenkring van het

Zilvermuseum Schoonhoven.

mei 2020

De Vriendenkring bestaat 25 jaar. We zijn dit lustrum op 9 mei vorig jaar begonnen met
een bezoek aan de Zilverkluis van Paleis Noordeinde en op 7 september een uitgebreide
lezing door Jaap Kamp over reisnecessaires en toiletstellen; met het genieten van het
Oude Havenconcert en met het aanbieden van een bedrag voor de restauratie van een
groot tafelstuk.We hebben uw mening nodig en willen daarom graag uw antwoord op vier
vragen.
 
We wilden het lustrum op 4 april afsluiten met een lezing waarin Gemke de Jager terugblikt
op haar jaren als directeur van het Zilvermuseum en waarin ook de Vriendenkring is
opgericht. We wilden dan ook het tweede doel voor een financiële bijdrage van de
Vrienden onthullen.
Covid-19 gooide echter roet in het eten. Toch willen we een afsluiting organiseren, maar de
vraag is hoe dat te doen in de nieuwe anderhalve meter samenleving.

We hebben daarom uw mening nodig en willen graag uw antwoord op de volgende 4
vragen. !!

Mogelijkheid 1.
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Een Vriendenbijeenkomst in het museum met een lezing door Gemke vindt kort na de
zomer plaats en wel op zaterdag 12 september. De maatregelen die dan gelden ten
aanzien van het corona-virus zullen in ieder geval betekenen, dat er minder mensen in het
museum kunnen zijn dan we zouden willen. Op dit moment denken we aan maximaal circa
20 deelnemers. Het is denkbaar dat er Vrienden zijn die huiverig zijn om naar
bijeenkomsten te gaan.

Vraag 1 . Meldt u zich aan voor een Vriendenbijeenkomst op 12 september?

Mogelijkheid 2. 
We verzorgen op zaterdag 12 september een lezing door Gemke die u thuis op uw PC,
laptop of tablet kunt volgen. Een video-lezing dus, waarvoor u dan te zijner tijd een
instructie met een ‘link’ zult ontvangen. Er is dan geen fysieke bijeenkomst van de
Vrienden in het museum.

Vraag 2. Als er geen ‘echte’ Vriendenbijeenkomst, mogelijk is, wilt u dan gebruik maken
van de mogelijkheid van een video-lezing waarbij u thuisblijft ?

Mogelijkheid 3.
We stellen de Vriendenbijeenkomst in het museum met een lezing door Gemke uit tot het
eind van het jaar (eind november of begin december). De beperking aan het aantal
deelnemers zal dan waarschijnlijk nog gelden, maar we weten dan hopelijk wat meer over
de risico’s van het corona-virus.

Vraag 3.  Wilt u dat we de Vrienden bijeenkomst uitstellen tot eind november of begin
december? 

Mogelijkheid 4.
We zien af van een afsluiting van het Lustrum in welke vorm dan ook. Dat betekent geen
lezing door Gemke. Het bestuur van de Vriendenkring onthult in besloten kring het tweede
deel van bijdrage en daarover wordt u natuurlijk in de Nieuwsbrief en op Facebook
achteraf geïnformeerd.

Vraag 4.  Wilt u dat we afzien van een afsluiting van het lustrumjaar?

Wilt u ons uiterlijk 10 juni een e-mail sturen (vrienden@zilvermuseum.nl) met het antwoord



op de 4 vragen? Graag volstaan met ‘ja’, ‘nee’, of ‘weet ik niet’. Als u nog iets toe te lichten
heeft, dan kunt u dat na de beantwoording van de vier vragen natuurlijk wel doen.

Vraag 1. 
U kiest voor een bijeenkomst in het museum op 12 september: Ja / Nee / Weet ik niet.
Vraag 2. 
U kiest voor een video-lezing thuis: Ja / Nee / Weet ik niet.
Vraag 3. 
U kiest voor uitstel van een bijenkomst naar het eind van dit jaar: Ja / Nee / Weet ik niet.
Vraag 4. U kiest voor het afzien van een afsluiting van het lustrum: Ja / Nee / Weet ik niet.

Eventuele toelichting.

 

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

Vanaf 2 juni as is het museum weer geopend voor bezoekers.
Bezoekers dienen vooraf hun online ticket te reserveren via het reserveringssysteem van
het Zilvermuseum.
Van de bezoekers wordt verwacht dat ze zich aan de richtlijnen van het museum houden. 
Voor uitgebreide informatie inzake het bezoek aan het museum en de voorwaarden zie :
www.zilvermuseum.com

Prins Bernard Cultuurfonds  /  Anjercollecte

We kregen vanuit het Zilvermuseum onderstaande informatie over de online Anjercollecte
van het Prins Bernard Cultuurfonds die deze week plaats vindt. We informeren u ook graag
hierover :

Door het coronavirus zit ook het lokale culturele leven in zwaar weer. Zo ook het
Zilvermuseum.
Dit jaar ook geen collecte aan de deur...
Vandaar dat we deze week een mobiele collecte doen, onder de vlag van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, ook bekend als de Anjercollecte.
En: normaal gesproken krijgt onze vereniging 75% van de opbrengst zelf, dit jaar mogen
we 100% houden!
Dus elke euro en elke cent gaat via onderstaande link rechtstreeks naar ons toe !



Er staat standaard door het Cultuurfonds een bedrag van 5 euro ingevuld, m
aar dat kunt u 
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