Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum

Beste Vriendin/Vriend,
Het is ons een groot genoegen u uit te nodigen voor de Jaardag 2010, welke
gehouden zal worden op zaterdag 25 september 2010 in de Bilderdijkzaal van
Grand Café Brinkmann, Brinkmannpassage 41 (aan de Grote Markt),
2011 NZ Haarlem, tel. 023 5323111.
Plattegrond (z.o.z).

Dagtelefoon 06-16564240

Programma
09.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.30 uur

Openingswoord van de voorzitter

10.40 uur

Woord van de directeur Nederlands Tegelmuseum, de heer Martin van Meurs

10.50 uur

Jan Baart, voormalig stadsarcheoloog Amsterdam:
De Haarlemse majolica- en tegelproductie

11.25 uur

Pier Terwen, kunsthistoricus en restaurator:
De keramische fontein in de tuin van het Vredespaleis

12.00 uur

Frans Landzaat:
Een bijzondere tegel

12.15 uur

Reacties uit de zaal

12.30 uur

Afsluiting ochtendsessie

12.30 uur

Lunch op eigen gelegenheid (bespreking plaats in Grand Café bij binnenkomst mogelijk)

14.00 uur

Evert van Gelder:
Nederlandse Bijbeltegels door de eeuwen heen

14.30 uur

Vriend, wat vind je van mijn tegel? Tegelspreekuur, uw eigen meegebrachte tegels worden op de
wand geprojecteerd en door een deskundige zaal besproken o.l.v. Klaas Regts.

15.00 uur

Afsluiting Jaardag. Daarna is er mogelijkheid tot het bezoeken van de tentoonstelling
“Geveltekens van Toen en Nu” in de Hoofdwacht, Grote Markt 17. De Hoofdwacht is een van de
oudste gebouwen in Haarlem en is al jaren de thuisbasis van de Historische Vereniging Haerlem.
Speciaal voor ons houdt de Historische Vereniging deze tentoonstelling over gevelstenen nog een
extra dag open. In het gebouw zijn ook nog tegels te zien. Wij zullen hier gastvrij worden
ontvangen.
Verder is er natuurlijk de mogelijkheid het mooie oude centrum van Haarlem te bekijken of een
bezoek te brengen aan het Frans Halsmuseum.

Secretariaat:
p.a. Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo

ING: 0001696700
ABN-AMRO: 434599638

E-mail: vrienden.tegelmuseum@tiscali.nl
KvK Den Haag: 41157270

Parkeren:
Dichtstbijzijnde parkeergarage is “de Appelaar”, Simon de Vrieshof 1. Het tarief bedraagt € 1,50 per
40 minuten.
Goedkoper is garage Cronjé, Kennemerstraat 12. Het tarief is € 0,50 per 30 minuten. Op zaterdag rijdt
er vanaf 10.00 u. iedere 5 minuten een gratis pendelbus naar het centrum.
Alles is op loopafstand van het NS station. Het is het sterk aan te raden met het openbaar vervoer te
komen.

Parkeergarage “Cronjé”

Station

Grand café Brinkmann
Parkeergarage “De Appelaar”

