
Workshop ajour zagen* 
Potpourri potje
Om vieze luchtjes te 
verdrijven hadden mensen 
in huis een potje met ge-
droogde kruiden. Maak een 
potpourri potje met zilveren 
deksel op 15.08.2020 om 
11.00 uur. Incl. koffi e/thee en 
rondleiding €45,00 
excl. entree (MK geldig) 16+

Activiteiten

Zomer
 2020

Zilverthee arrangement 
Bekijk deze zomer de ten-
toonstelling Boudoir en de 
expositie OPEN UP van de 
HammerClub. Na afl oop 
drinkt u een kopje Zilverstad 
thee of koffi e met zoete 
lekkernijen en ontvangt u een 
stadswandeling van 
Schoonhoven. €4,50 excl 
entree.

* Voor workshops vooraf aanmelden.
Voor actuele informatie en evenementen zie onze website
www.zilvermuseum.nl

Entreeprijzen
Volwassenen   € 9,50
Kinderen t/m 17 jaar  Gratis*
Groepen vanaf 15 personen  € 8,50 p.p.
CJP    € 5,00
*onder begeleiding van een betalende volwassenen (max 4 )

Gratis: Museumkaarthouders, ICOM Kaart, Studenten 
Vakschool, Vrienden van het Zilvermuseum, 
Leden Vereniging Rembrandt.

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
Kazerneplein 4
2871 CZ Schoonhoven
0182-385612
info@zilvermuseum.nl 
www.zilvermuseum.nl

Fotocredits:
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag
Lisa Wals



Boudoir
Reis door de tijd en ontdek 
de persoonlijke ruimte en 
accessoires van de vrouw 
en haar ‘Boudoir’. Van pot-
pourri doosje tot tassen en 
jurken. Boudoir is een zeer

 veelzijdige tentoonstelling 
over influencers door de tijd 
heen. Maak je eigen vlog.

OPEN UP 
Bekijk meer dan 60 moderne 
zilveren objecten van over 
de hele wereld. Gemaakt 
door smeden van de 
HammerClub. QR-codes 
vertellen je het verhaal 
achter het object. Daarna 
kunnen kinderen zelf aan de 
slag in de Zilverwerkplaats!

Ontdek de Zilverstad
Bezoek het Zilvermuseum 
en ontdek Zilverstad 
Schoonhoven met een 
wandeling/speurtocht. Je 
komt langs zilversmederijen, 
leert over meestertekens en 
smeedtechnieken. Je maakt 
je eigen meesterteken in de 
Zilverwerkplaats.
Vanaf 18 juli 2020.

Zilversmid voor een dag
Kruip in de huid van een 
zilversmid. Ontdek waar zilver 
vandaan komt en waar het 
voor gebruikt wordt. Maak 
daarna in de Zilverwerkplaats 
een soldatenplaatje, een 
vriendschapsring of sleutel-
hanger. €4,50.
Arrangement €6,00 (incl. 
chips en drinken) 

Schatzoeken met Steve
Met deze speurtocht gaan 
kinderen op zoek naar 
grondstoffen. Ze ontdekken 
voorwerpen die in het 
boudoir werden gebruikt. 
Kinderen maken een schat-
kistje in de Zilverwerkplaats 
en ontvangen aan het einde 
een echte ‘schat’. €4,50.

Schatzoeken met de 
dwergen
Dwergen hebben zich ver-
stopt in het Zilvermuseum! 
Zoek ze op en help hen om 
mooie voorwerpen te 
vinden. Maak een schatkistje 
in de Zilverwerkplaats en 
ontvang aan het einde van 
de speurtocht een echte 
‘schat’.  € 4,50.

Koninklijke waaier
Bij onze tentoonstelling 
Boudoir zijn mooie waaiers 
zien. Ze zijn versierd met 
zilver, steentjes en mooie 
tekeningen. Kom met het 
gezin naar het Zilvermuseum 
deze zomer, kinderen kunnen 
een waaier kleuren in de 
Zilverlounge. Gratis. 

Boudoir: Maak je eigen 
pomander 
Om vieze luchtjes te 
verdrijven droegen mensen 
vaak een geurhanger, een 
pomander. Kinderen 
kunnen deze zomer hun 
eigen pomander maken in 
het Zilvermuseum. €2,50. 


