Schoonhoven | Ter
overname Stadscafe Patio
- Haven 29

Object Omschrijving

Basis Gegevens
Object Titel:

Schoonhoven | Ter
overname Stadscafe
Patio

Object Pagina
Titel:

Stadscafe patio met
terras aan het
water

Schoonhoven Stadscafe met terras aan het
water!
In het centrum van Schoonhoven gelegen aan de
gracht ligt dit geweldig Stadscafe met terras aan
het water. Dit geweldige horecabedrijf ligt met
het terras aan het water en heeft een binnentuin.
Voor de mogelijkheden voor een taps-,
specialiteiten- en / of grandcafe ligt hier de kans
voor de nieuwe ondernemer. Het ruim opgezette
horecabedrijf beschikt over een apart zitgedeelte
waar momenteel een biljard staat. Gezien de
huidige indeling is het uitermate geschikt als
restaurant, tapas en of steakhouse. De huidige
onderneemster wil graag na meer dan 10 jaar
stoppen en heeft een droom om in het buitenland
met de horeca verder te gaan.
klik hier voor een videopresentatie.
Klik hier voor een online bezichtiging.
Zilverstad:
Wie ‘Schoonhoven’ zegt, zegt ‘Zilverstad’. Al
eeuwenlang wordt het maken van sieraden,
zilveren voorwerpen en zilverkunst geassocieerd
met de stad Schoonhoven.
Jaarlijks bezoeken op 2 e Pinksterdag meer dan
20.000 mensen de Zilverdag en dus de Zilverstad.
Dat is bijna twee keer zo veel als Schoonhoven
aan inwoners telt. En elk jaar is het op die dag
weer een feest om juist dan door onze oude
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middeleeuwse vestingstad te dwalen….
Wat is het geheim van de Nationale Zilverdag?
Alle ateliers van goud- en zilversmeden zijn open
en op meer dan 140 locaties laten edelsmeden,
graveurs en edelsteendeskundigen de geheimen
van hun vak zien. De Zilvervakschool geeft
voorlichting en er zijn exposities en
demonstraties. Het zilver in al zijn facetten is hier
te bewonderen.
Over de gemeente:
Schoonhoven heeft ca. 12.000 inwoners. Aan de
brede rivier de Lek ligt een kleine stad met een
heldhaftig verleden: Schoonhoven. Het stadje is
vooral bekend om zijn zilverindustrie en het werk
van ambachtelijke goud- en zilversmeden. Het
kleinschalige karakter van de stad, met een
eeuwenoud stratenpatroon, havens en singels,
monumenten en zilverwerkplaatsen vraagt om
een ontdekkingstocht te voet. Langs de rivier,
buiten de Veerpoort, kun je in de schaduw van
hoge bomen genieten van het gezicht op de
levendige rivier.
Stad met een zilveren randje
Van marktplaats en versterkte vestingstad
ontwikkelde Schoonhoven zich vooral in de
negentiende eeuw tot een nijvere zilverstad. Het
was ook de eeuw waarin de omwalling met
bastions grotendeels werd gesloopt. Maar het
zilver bleef: Schoonhoven is nog altijd een stad
met een zilveren randje!
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