
28-12-17 11'20*|MC:SUBJECT|*

Pagina 1 van 1file:///Users/corkruter/Desktop/*%7CMC:SUBJECT%7C*.webarchive

Drop Content Blocks Here

Drop Content Blocks Here

Trots op het jaar
Het jaar 2017 was voor De Stichting een nieuwe start. De basis was het communicatieplan. We

zouden naar buiten treden om te laten zien wat de zilverindustrie in Zeist heeft gepresteerd. In de

vorige eeuw beschikte Zeist over drie bedrijven waar 2.000 mensen werkzaam waren. Veel fraais is

daar gemaakt. Het doel van Stichting De Zilver-Kamer is om dat te laten zien aan de bewoners van

Zeist en omgeving, de collectie op te bouwen, te beschrijven en te behouden voor de komende

generaties.  

Drie vitrines
Een van de uitgangspunten was het exposeren van de collectie. Daarvoor wilden we graag een aantal

vitrines kopen. Na heel wat zoekwerk - kwaliteit, prijs, kleur glas, randen, vervoer, mogelijkheden, verlichting,

Nederland en daarbuiten, etc. - bleef er een bedrijf over. Het bedrijf Barz in Kaiserslautern, een familiebedrijf

gespecialiseerd in onder andere het maken van vitrines op maat en wens. 

Een paar maanden later kwamen de drie bestelde vitrines in Zeist aan.

Opstarten website
Medio mei was de website - eerste fase - klaar voor gebruik door anderen. Om kenbaar te maken wat de

commissie allemaal in huis heeft is het gebruik van een website zeer doelmatig. Dat laatste blijkt uit de

maandelijkse cijfers van het gebruik door de bezoekers. Natuurlijk is de website nog niet compleet, de

collectie staat bijvoorbeeld nog maar voor een gedeelte op foto. Veel items dienen verder omschreven te

worden. Gedurende de tijd (en we zullen dat steeds aangeven in de nieuwsbrieven) zal er meer informatie

komen op de website.

Veel bekeken pagina’s op de website zijn:

de nieuwsbrief

de tijdlijn

de historie 

Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor de site. Echter 94% van de bezoekers komt uit Zeist en

omgeving. 

 

12 mei drukte wethouder Marcel Fluitman op de knop om de website te starten.

De link naar de website en haar verschillende onderdelen is:  www.zilverkamerzeist.nl

Drie exposities
In het gemeentehuis van Zeist was de eerste expositie in de ‘nieuwe’ vitrines. Daarna werden de vitrines

verplaatst naar het atrium van Figi en momenteel wordt geëxposeerd in de hal van Oud London. Steeds is

er gekozen voor een andere inrichting. In het gemeentehuis lag de nadruk op de bestekken. In Figi toonden

we meer koffie- en theeserviezen en roomstellen. In Oud London wordt veel hotelzilver gepresenteerd.

 

Tijdlijn
Een van de zaken die noodzakelijk bleek om de geschiedenis van de drie zilverfabrieken in Zeist goed in

beeld te brengen was het maken van een tijdlijn. De zilverindustrie kent veel overlappingen, bijvoorbeeld uit

de familie Gerritsen komen drie fabrieken tot stand met onderscheidende producten.

Het bord waarop de tijdlijn wordt gepresenteerd is meer dan 2 meter lang en kent een hoogte van 78 cm.

Om de tijdlijn goed te presenteren hebben we de beschikking over twee schildersezels. Bij lezingen en

andere activiteiten wordt deze veelvuldig gebruikt.

Andere activiteiten
De Zilver-Kamer is aanwezig geweest op de historische Doe- en Beleefdag in Slot Zeist.

Op Slotstad Radio is een interview over De Zilver-Kamer gegeven. 

Interview met Annelies Krekel-Aalberse.

Interview met Rosette Zandvoort-van Kempen.

Kennismakingsbezoek met Marcel Teheux, directeur Zilvermuseum Schoonhoven.

Kennismakingsbezoek met Wouter van Veluw, fabrikant van eretekens en insignes.

Voor verschillende groepen zijn lezingen en presentaties gehouden.

Etc.

 

Ambi en sponsoren
Voor het bereiken van het door De Stichting gestelde doel is financiële ondersteuning

noodzakelijk. Daarvoor zijn er meerdere mogelijkheden:

Sponsoren

Vrienden

Schenkingen in natura (De Stichting heeft een Ambistatus)

Legaten

Over het voorgaande is informatie te vinden op de site onder www.zilverkamerzeist.nl/vrienden.html

Het afgelopen jaar mochten we een financiële bijdrage ontvangen van:

Van Tellingen-Pul Stichting (bijdrage voor diverse onderdelen van de collectie en de website)

K.F. Hein Fonds (bijdrage aan de vitrines)

Gemeente Zeist (bijdrage aan de vitrines)

Hagerty

KSB printen • drukken • digitaliseren

Topline maatbladen

Van Beek Verhuizingen Zeist

Rabobank (aanvulling collectie)

Oud London

Past Rotarians

particulier

Aanvullingen voor uitbreiding van de collectie:

Kringloopcentrum

Veilinghuis Peerdeman

Diverse particulieren

Stichting De Zilver-Kamer is haar sponsoren en particulieren die een gift hebben gedaan zeer erkentelijk.

 

Nieuw in de collectie (een greep)
In de loop van het jaar heeft De Stichting diverse objecten gekregen (onder andere via het

Kringloopcentrum, maar ook van particulieren), in bruikleen gekregen en er zijn aankopen gedaan.

Hieronder een kleine opsomming:

roomstel

sigarendoos

plaquettes

menukaarthouder

miniatuurtjes

koffie- en theeservies

kreeftenkrabber

hotelzilver van Figi

diverse cassettedozen en doosjes

diploma’s van medewerkers van de Gero

bonbonnieres

apostelvorkjes

Hieronder enkele nieuwe objecten uit de collectie.

Herdenkingspenning bij het afscheid van Anton van Kempen, laatstelijk directeur Van Kempen & Begeer,

1963

Bestekbak voor het productieproces van vorken en lepels van Gerofabriek Zeist

Schenking van het personeel aan Anton van Kempen ter gelegenheid van zijn 12½ jaar directeurschap bij

Gerritsen & Van Kempen, 1937

Zes likeurlepeltjes, Sola, model ajour

Om het allemaal mogelijk te maken

Stichting De Zilver-Kamer heeft middelen nodig om haar collectie in stand te houden en uit te

breiden. Heeft u interesse om te helpen onze initiatieven te verwezenlijken stuur dan een mailtje en

laat ons contact met u opnemen.

Schenkingen

U kunt gebruik maken van de jaarlijkse donatie van € 15. Dit bedrag kan overgemaakt worden op

rekening NL34 RABO 0309 9885 51 van De Stichting De Zilver-Kamer. Door het versturen van de volgende

e-mail krijgt u hiermee automatisch de nieuwsbrief en zult op de hoogte worden gebracht van de activiteiten

en aanwinsten van de stichting.

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 Zilver-

Kamer: info@zilverkamerzeist.nl

Tot slot
Stichting De Zilver-Kamer wenst iedereen een goed en vredig nieuw jaar. De Stichting ziet uit naar uw

bezoek, uw contact, uw belangstelling, uw gift en uw steun voor het nieuwe jaar. 
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