Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum

Jaardag 2014 Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum

De Jaardag 2014 zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 27
september bij de Porceleyne Fles, Rotterdamseweg 196 in Delft

Routebeschrijving (z.o.z.)
Een gratis parkeermogelijkheid bij woonboulevard Leeuw&stein
(Leeuwenstein), aan de andere zijde van de Schie, op loopafstand van de
locatie.
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 determineren van tegels. Een hulpmiddel bij het zoeken in de digitale collectie.
Johan Kamermans

11.15 u.

De Pauwen van Ispahan. Islamitische tegels in het Louvre. Ger de Ree

11.30 u.

De Pruikenburgtegels. Achter de schermen van een bijzondere tegelvondst. Lejo Schenk

11.45 u.

De Porceleyne Fles. Tegels, bouwaardewerk, sieraardewerk en nog meer aardewerk.
Bart Verbrugge

12.15 u.

Een verzamelaar vertelt. Jan Romijn over de tegels van de Boterbrug

12.30 u.

Vragen, mededelingen en reacties uit de zaal

12.45 u.

Lunchpauze (lunch voor eigen rekening in de Brasserie van de Porceleyne Fles)

14.00 u.

Vriend, wat vind je van mijn tegel? Tegelspreekuur door Klaas Regts.
Uw eigen meegebrachte, gefotografeerde en geprojecteerde tegels worden door een deskundige
zaal onder de loep genomen. Aan het begin van de lunchpauze kunnen tegels gefotografeerd
worden voor zover u nog geen afbeelding gemaild hebt naar pyperat@planet.nl.

14.30 u.

Rondleiding door de Porceleyne Fles

15.30 u.

Hierna kunt u nog op eigen gelegenheid Delft in gaan, bijvoorbeeld naar het geheel
vernieuwde Prinsenhof.

Secretariaat:
p/a Eikenzoom 12
6731 BH Otterlo

ING: IBAN: NL24 INGB 0001 6967 00; BIC: INGBNL2A
E-mail: vrienden.tegelmuseum@tiscali.nl
ABN-AMRO: IBAN: NL60 ABNA 0434 5996 38; BIC: ABNANL2A
KvK Centraal Gelderland: 41157270

Routebeschrijving
Route vanuit Amsterdam
Met de trein van Amsterdam CS naar Delft CS. Duur:1 uur.
Met de auto: A13 afslag 9 Delft; onderaan rechtsaf en bij tweede stoplichten links, volg de blauwwitte borden met opschrift 'Royal Delft/Porceleyne Fles'.
Of: A13 afslag Delft Zuid, hierna rechts aanhouden, afslag TU; onderaan afslag rechts, bij de
Christiaan Huygensweg links, aan het einde rechts en dan de eerste weer links de Jaffalaan op. Aan
het einde is de Rotterdamseweg. Op de Rotterdamseweg linksaf tot nr. 196.
Route vanuit Rotterdam
Met de trein van Rotterdam CS naar Delft CS (richting Leiden of Den Haag CS). Duur: 15 minuten.
Met de auto: A13 afslag 9 Delft;onderaan bij de stoplichten links en bij tweede stoplichten weer links,
volg de blauw-witte borden met opschrift 'Royal Delft/Porceleyne Fles'.
Of: A13 afslag Delft Zuid, hierna rechts aanhouden, afslag TU; onderaan afslag rechts, bij de
Christiaan Huygensweg links, aan het einde rechts en dan de eerste weer links de Jaffalaan op. Aan
het einde is de Rotterdamseweg. Op de Rotterdamseweg linksaf tot nr. 196.
Route vanuit Den Haag
Met de trein richting Rotterdam CS/Dordrecht naar Delft CS. Duur: 10 minuten.
Met de auto: A13 afslag 9 Delft;onderaan rechtsaf en bij tweede stoplichten links, volg de blauw-witte
borden met opschrift 'Royal Delft/Porceleyne Fles'.
Of: A13 afslag Delft Zuid, hierna rechts aanhouden, afslag TU; onderaan afslag rechts, bij de
Christiaan Huygensweg links, aan het einde rechts en dan de eerste weer links de Jaffalaan op. Aan
het einde is de Rotterdamseweg. Op de Rotterdamseweg linksaf tot nr. 196.
Met tramlijn 1 naar Delft CS. Duur: 20 minuten.

