Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum

Jaardag 2013 Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum

De Jaardag 2013 zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 28 september in
Droompark De Zanding, Vijverlaan 1 in Otterlo.
De locatie bevindt zich op loopafstand van het Nederlands Tegelmuseum.

Routebeschrijving (z.o.z).

Dagtelefoon 06-16564240

Programma
09.30 u.

Ontvangst met koffie en wat lekkers

10.30 u.

Openingswoord door de voorzitter, Lejo Schenk

10.45 u.

Mededelingen uit het Tegelmuseum door de directeur, Willem Hollander

11.00 u.

Het verhaal achter de aanwinst, Piet Bolwerk

11.30 u.

Petrus en de Haan, Ides Dehaene

12.00 u.

Nieuwe en vernieuwde tegelboeken
Utrechtse Tegels van 1600 tot 1900 door Peter Sprangers
Voortgang boek Verglaasde Charme
De Nederlandse Tegel, vernieuwde uitgave door Jan Pluis

12.35 u.

Vragen, mededelingen, reacties uit de zaal

12.45 u.

Lunchpauze ( lunch voor eigen rekening)

14.00 u.

Een verzamelaar vertelt, Willem Kasteleijn over kinderspeltegels

14.15 u.

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

15.00 u.

Afsluiting programma op de Zanding. De Jaardag wordt voortgezet in het Tegelmuseum
waar de tentoonstelling Kinderplezier hier… nog bekeken kan worden.
Ook is er gelegenheid de documentaire te bekijken over de Gelukkige Olifant en voor een
‘Voorbezichtiging’, gevolgd door een informele napraat onder het genot van een glas wijn
of fris.

*) Meteen aan het begin van de lunchpauze zal Tonny Pijper foto’s van uw meegebrachte tegels maken
voor het tegelspreekuur. U kunt ook foto’s van te voren per e-mail opsturen naar pyperat@planet.nl.
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.)
(Vanuit Arnhem vlak voor Otterlo aan de rechterkant van de weg.)
Parkeergelegenheid langs de Vijverlaan, de dubbele weg tussen de
Arnhemseweg en De Zanding.

