Bijeenkomst en tentoonstelling Gilles Osvald
antieke knopen op 6 mei 2017, Schoonhoven
2 april 2017

Beste leden,
Zoals al eerder aangekondigd hebben we op zaterdag 6 mei a.s. een speciale
bijeenkomst. Gilles Osvald, voorzitter van Fibule (onze Franse knopen collega’s) en
jarenlang verzamelaar van antieke knopen, zal op die dag een groot aantal displays
laten zien van zijn antieke knopen uit de 18e en 19e eeuw en daarover een
presentatie geven.
De bijeenkomst wordt gehouden in
De Oude Apotheek
Haven 67
2871 CL Schoonhoven
T: (085) 750 00 15
www.deoudeapotheek.com
Het programma is als volgt:
Vanaf 10.00 uur is de zaal open.
10.30 uur:
Aanvang besloten gedeelte
 Tentoonstelling van Gilles Osvald (gehele dag)
 Verkoop van gedoneerde knopen (gehele dag)
11.00 uur:
Presentatie Gilles Osvald
13.30 uur:
Zaal open voor bezoekers
 Verkoop/ruil van antieke/vintage knopen door leden
 Zilvertest
 Kleine demonstratie van replica's van Victoriaanse kleding
 Tafel namens onze vereniging met informatiemateriaal, doos vrije gift,
knopenboeken om in te kijken
17.00 uur: Afronding

Presentatie Gilles Osvald
De presentatie door Gilles zal deels in het Frans of Engels zijn. Nina heeft echter twee
personen gevonden die ons ter plekke zullen helpen met vertalen waar nodig. De
presentatie zal aan de hand van de meegebrachte displays plaats vinden, dus al kijkend zal
Gilles vertellen en toelichten.

Voor wie?
Voor het besloten ochtenddeel van het programma hebben wij
naast onze eigen leden ook de leden van de Nederlandse
Kostuumvereniging uitgenodigd. Verder is het mogelijk om ook
introducés mee te nemen. Het middag gedeelte is vrij toegankelijk
voor publiek.
Toegangsprijs
Voor het ochtendprogramma 10,00 euro per persoon incl. de
presentatie van Gilles en koffie/thee/versnapering.
Het middag gedeelte vanaf 13.30 uur is in principe vrij toegankelijk.
We zullen echter de mogelijkheid bieden voor bezoekers om een
vrije gift te doen.
Aanmelden
Graag zien we je aanmelding en van je eventuele introducés
tegemoet bij Ells Louwerens vóór maandag 2 mei.
Emailadres: ells@kitt.nl

Rechts Gilles Osvald tijdens een
presentatie van antieke knopen in
Meru met enkele van zijn displays.

Wil je zo vriendelijk zijn om het totaal bedrag over te maken
op giro NL05 ASNB 0707 8298 60 tnv E.L.Louwerens.
Het BIC nr is SNSBNL 2A voor als je vanuit het buitenland geld overmaakt.
Indien je je niet hebt aangemeld, dan ben je uiteraard nog steeds van harte welkom. Je kunt
dan ’s morgens in de zaal betalen. Let wel, de toegangsprijs is dan 12,50 euro.
Tafels voor knopenverkoop/ruil
Vind je het leuk om een tafel te hebben om knopen neer te leggen voor de verkoop of ruil, dan
is het mogelijk om een tafeltje te reserveren. Graag voor 2 mei a.s. opgeven aan Nina
Melching. Emailadres: hadewina1959@gmail.com. De prijs is 5 euro per tafel. Graag in de zaal
afrekenen.
Doneer een knoop!
Om deze dag te organiseren is er flink wat budget nodig. Vandaar dat we een bijdrage vragen
voor het ochtenddeel. Een ander idee is om iedereen te vragen een knoop of meerdere knopen
mee te nemen als donatie. We kunnen die dan ter verkoop neerleggen voor de eigen kas.
Graag zelf op een kaartje doen en van een prijs voorzien. Hopelijk vinden jullie dit een leuk idee!
Zilvertest
Is het metaal of toch zilver? Twijfel je over een knoop of knopen, neem ze dan mee voor een
zilvertest!
Catering
Koffie en thee met iets lekkers in de ochtend gratis. ’s Middags tegen een kleine vergoeding
voor het publiek. Graag zelf voor de lunch zorgen.
Bereikbaarheid Schoonhoven
Via de provinciale wegen N207 en N210 (Rotterdam, Gouda) en de N216 (Gorinchem). De
Veerdienst Schoonhoven onderhoudt een frequente verbinding tussen Schoonhoven en
Liesveld. Bussen rijden volgens dienstregeling vanuit Utrecht, Rotterdam en Gouda naar

Schoonhoven. Buslijn 195 en 295 van Utrecht via Schoonhoven naar Rotterdam v.v. Buslijn
197 van Gouda naar Schoonhoven v.v.
Met de auto: parkeren op het Doelenplein.
Schoonhoven bezichtigen
De Oude Apotheek ligt in het stadscentrum. Je kunt dus gemakkelijk nog een kijkje nemen in
deze mooie zilverstad. Zie ook website: http://www.schoonhoven.info/nl/overschoonhoven/bezichtigen
Vragen of suggesties?
Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet contact op te nemen met Nina, Ells of Joan.
Vrijwilligers op de dag zelf
Wil je best een handje helpen op de dag zelf? Laat het dan ook even weten. Bijv. om de tafel(s)
te bemannen voor de verkoop van gedoneerde knopen en de algemene informatietafel. Of om
de koffie/thee/versnaperingen in de gaten te houden.
Wij hopen op een druk bezochte, interessante en gezellige bijeenkomst met vooral veel
knopenplezier!

Namens de Dutch Antique Button Society
Nina Melching, Ells Louwerens, Joan Veltman

