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Met trots presenteren wij

Nieuwe vitrines

‘Meister’ Scholz van de firma Barz-Einrichtungen geeft uitleg aan het bestuur over de nieuwe
vitrines.

Twee nieuwe vitrines
Natuurlijk waren we blij met de drie vitrines die we al hadden, maar we misten nog iets.
Graag wilden we een tafelvitrine om een gedekte tafel te kunnen laten zien. En een staande
vitrine met een dichte achterwand om de mogelijkheid te hebben om plaquettes op te
hangen en daardoor beter te kunnen tonen.
Geleerd door de exposities hebben we vier transparante plateaus onder een hoek van 8 graden
laten maken, hierdoor is het bestek beter te bekijken. Voor het fraaier exposeren van
penningen zijn twee standaards gemaakt. De penningen kunnen rechtop worden geplaatst en
tegelijkertijd kan de bezoeker door de spiegel de achterkant van de penningen bekijken.
Natuurlijk zijn beide vitrines weer voorzien van ledverlichting, zodat het geëxposeerde de kijker
weer kan toestralen. De stoffering van de beide vitrines is uitgevoerd in koningsblauw ook wel
Nassaublauw genoemd.
Veel dank gaat uit naar de twee partijen die de aanschaf mogelijk hebben gemaakt, gemeente
Zeist en het kfh-fonds. De firma Barz-Einrichtungen GmbH, fabrikant van de vitrines heeft onze
wensen perfect weten te vertalen. Ook prijzen wij de geleverde service van de firma Barz.
Voor de kerstdagen zal De Zilver-Kamer in samenwerking met Stichting Ruijs Archief - in de lobby
van Hotel Theater Figi - een expositie inrichten over ‘de feestelijke dis’ in een restaurant.

Verhuizing en expositie

Winterse zilverglans in Oud London

Sinds dinsdag 3 december tot eind februari is in Hotel Restaurant Oud London de
expositie te zien over zilverwerk gebruikt op een feesttafel.
Zilverglans doet denken aan heerlijk winterweer en de feestdagen. Feestdagen nodigen uit voor
familiediners in een mooie ambiance. Zilver geeft hieraan glans. Onze voorouders verstonden de
kunst van tafelen.
Kijk naar het bestek rondom het bord. De decoratief neergelegde opscheplepels en het
dienbestek op tafel. De zilveren dienschalen waarop de gerechten worden geserveerd. De sfeer
wordt verhoogd door het kaarslicht van de zilveren kandelaars. Een mooie bloem in een zilveren
vaas maakt de tafeldecoratie af.
De zilverfabrieken in Zeist vervulden de wensen van voorbije generaties. Stichting De ZilverKamer houdt op verschillende wijzen de herinnering aan het zilveren verleden van Zeist levend.
Op verzoek van Hotel Restaurant Oud London heeft De Stichting weer een expositie ingericht in
de lobby van dit etablissement.
Zilverglans doet denken aan heerlijk winterweer en de Kerstdagen. Feestdagen nodigen uit voor
familiediners in een mooie ambiance. Zilver geeft hieraan glans. Onze voorouders verstonden de
kunst van tafelen. Klik hier voor het lezen van de totale tekst over de expositie.

42 verschillende onderdelen van het bestek Haags Lofje van de zilverfabriek Gerritsen & Van
Kempen. Het 12 persoonsbestek is een van de laatste aankopen van De Stichting.

De expositie is te bekijken in de Lounge van Hotel Restaurant Oud London. U kunt bijvoorbeeld
voorafgaand aan een lunch of diner of in de pauze van een bijeenkomst een kijkje nemen. De
Zilver-Kamer exposeert tot zeker eind februari 2020 en is vrij toegankelijk.
Een reactie van een bezoeker
Bij Oud London straalt het zilver je al van buiten toe, geweldig mooie presentatie. Gisteren met
één van de kleindochters een bezoekje gebracht en zij was ook verbaasd dat er zoveel moois in
Zeist is gemaakt. Ook herkenbare zaken lagen er voor haar en de details vielen haar op, leuk zo'n
waardering. ’t Was een leuke middag.

Dankzij een van de Vrienden van De Stichting - Van Beek Verhuizingen - zijn de vitrines
overgebracht en waterpas geplaatst in Hotel Restaurant Oud London. Rechts het inrichten van de
expositie.

Fijne feestdagen en een goed 2020

Stichting De Zilver-Kamer wenst haar vrienden
prettige feestdagen en een gezond en fantastisch 2020.
Dank voor alle steun (in geld, zilveren of verzilverde objecten)
die we hebben mogen ontvangen in 2019.
Uw aandacht stimuleert en zet ons aan om nog fraaiere exposities en publicaties te maken.

Stichting De Zilver-Kamer organiseert

Programma komende maanden
Het silver der kleijne luijden — Tot eind januari te zien in het gemeentehuis van Zeist.
Publicatie ‘Het silver der kleine luijden’ — Begin januari beschikbaar digitaal op de site
van Stichting De Zilver-Kamer.
Het tafelzilver van Stichting De Zilver-Kamer — Voor de Kerstdagen zal De ZilverKamer in samenwerking met Stichting Ruijs Archief - in de lobby van Hotel Theater Figi
- een expositie inrichten over ‘de feestelijke dis’. Te zien tot medio februari.
Een zilverwandeling over het Hof van de Nassaus en de Slotlaan in Zeist — Op
verzoek van belangstellenden heeft De Stichting een Zilverwandeling samengesteld, in de
omgeving van Slot Zeist en de juwelierszaken op de Slotlaan. Binnenkort zal de wandeling
te lezen en te downloaden zijn op de site.
De zilversmeden van Zeist — Tweede helft van 2020. Expositie en publicatie.
Zilver als bloemmotief — 20 en 21 juni tijdens het Groei en Bloei - Open Tuinweekend.

Stichting De Zilver-Kamer
U kunt een schenking doen in geld of in de vorm van zilveren of verzilverde voorwerpen. De
Zilver-Kamer is een Anbi-instelling, u kunt gebruikmaken van de desbetreffende regeling. Zie
daarvoor de tab Contact. Documentatie van en over de zilverindustrie in Zeist is welkom.
Voor schenkingen in welke vorm dan ook kunt u contact opnemen met Stichting De ZilverKamer: info@zilverkamerzeist.nl

Laat je kennissen en vrienden niets missen
schrijf ze in voor onze nieuwsbrief
Stuur een e-mail met voor- en achternaam en het verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen
naar: info@zilverkamerzeist.nl
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