Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum

Beste Vriendin/Vriend,
Het is ons een groot genoegen u uit te nodigen voor de Jaardag 2011,
welke dit jaar gehouden zal worden op zaterdag 24 september 2011 op
‘De Zanding’, Vijverlaan 1, 6731 CK Otterlo (tel 0318 596111).
De locatie bevindt zich in de nabijheid van het Tegelmuseum.
Houd u er rekening mee dat er mogelijke verkeershinder is i.v.m.
wegwerkzaamheden.
Routebeschrijving (z.o.z).

Dagtelefoon 06-16564240

Programma
09.30 uur

Ontvangst met koffie en lekkers

10.30 uur

Opening door de waarnemend voorzitter

10.40 uur

Woord van de directeur van het Nederlands Tegelmuseum, de heer Willem Hollander

10.50 uur

Jan Pluis, over zijn nieuwe boek in het algemeen en enkele mythologische tegels in
het bijzonder

11.20 uur

Ger de Ree en Nora de Nas, bijpraten over boek Verglaasde Charme

11.30 uur

Minne Nieuwhof, Haardstenen

12.00 uur

Vragen, mededelingen, reacties uit de zaal

12.30 uur

Afsluiting ochtendsessie

12.30 uur

Lunch (u kunt een lunch kopen in de zaal)

14.00 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.

ca. 14.45

Afsluiting sessie in de Zanding

va 15.15

Voortzetting Jaardag in het Tegelmuseum
Francine Stoffels geeft een presentatie over de Portugalreis

Tot 17.00

Informeel samenzijn in het museum

Zowel bij de Zanding als bij het Museum is voldoende parkeerruimte.
Hoewel buiten verantwoordelijkheid van de organisatie is er dit jaar weer gelegenheid voor de
kofferbakken.

Secretariaat:
p/a Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo

Postbank: 1696700
ABN-AMRO: 43.45.99.638

E-mail: vrienden.tegelmuseum@tiscali.nl
KvK Centraal Gelderland: 41157270

Zaal

Otterlo

De Zanding

Arnhem

In Otterlo richting Arnhem, via de Arnhemseweg.
Vanaf de Arnhemseweg linksaf naar De Zanding.
(De Zanding staat met bordjes vanaf de Arnhemseweg aangegeven.)
Parkeergelegenheid langs de Vijverlaan, de dubbele weg tussen de
Arnhemseweg en De Zanding.

Bij de rotonde op het terrein van De Zanding zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar voor
“kofferbakken”.
Het bestuur van de stichting heeft met deze activiteit geen bemoeienis en neemt hiervoor dan ook
geen enkele verantwoordelijkheid.

