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Jaardag 2017 

 
 
De Jaardag 2017 zal gehouden 

zaterdag 30 september  

in de Waldhoorn, Dorpsstraat 2, 6731 AT Otterlo
Tel. 0318 591239 
 
Kaartje (z.o.z.)    
 
Dagtelefoon 06-16564240 
 
 
Programma   
 
09.30 u.   Ontvangst met koffie
 
10.30 u.   Openingswoord door de voorzitter, Lejo Schenk

directeur, Eric Mackay
 
10.45 u.  Enkele woorden tot Jan Plui
 
11.15 u. Ontwikkelingen binnen redactie Tegel
 
11.25 u.  Lezing over Helene Kröller
 
12.00 u. Tegelplaten uit Antwerpen door Frans Caignie
 
12.30 u. Verslag Polenreis door Frans Klein
 
12.50 u. Vragen, mededelingen
 
13.00 u. Lunchpauze  

(Lunchbonnen à € 12,50 voor een uitgebreid lunchbuffet zijn verkrijgbaar bij binnenkomst
 (Kofferbakken op de parkeerplaats. Er zijn geen tafels beschikbaar in de Waldhoorn).
 
14.00 u. Verzamelaar vertelt door Leo van Druten
 
14.20 u. Vriend, wat vind je van mijn tegel? 
 Uw eigen meegebrachte, gefotografeer

zaal onder de loep genomen. 
voor zover u nog geen afbeelding gemaild hebt naar 

 
14.40 u.  Trekking loterij   
 
15.00 u.  Einde programma bij 
 
Wandelen naar het Nederlands Tegelmuseum en bezichtiging expositie
 
16.00 u. Borrel 
 
17.00 u.  Sluiting 
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 worden op  

rn, Dorpsstraat 2, 6731 AT Otterlo 

 

angst met koffie of thee en wat lekkers, verkoop lootjes 

door de voorzitter, Lejo Schenk, en mededelingen uit het NTM door de 
directeur, Eric Mackay 

Enkele woorden tot Jan Pluis  

Ontwikkelingen binnen redactie Tegel  

Lezing over Helene Kröller-Müller door Johan Kamermans 

Tegelplaten uit Antwerpen door Frans Caignie 

Verslag Polenreis door Frans Klein 

Vragen, mededelingen en reacties uit de zaal 

€ 12,50 voor een uitgebreid lunchbuffet zijn verkrijgbaar bij binnenkomst
(Kofferbakken op de parkeerplaats. Er zijn geen tafels beschikbaar in de Waldhoorn).

Verzamelaar vertelt door Leo van Druten 

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 

zover u nog geen afbeelding gemaild hebt naar pyperat@planet.nl. 

Einde programma bij de Waldhoorn   

Wandelen naar het Nederlands Tegelmuseum en bezichtiging expositie 

info@vriendennederlandstegelmuseum.nl 

                        KvK Centraal Gelderland: 41157270 

, en mededelingen uit het NTM door de 

€ 12,50 voor een uitgebreid lunchbuffet zijn verkrijgbaar bij binnenkomst). 
(Kofferbakken op de parkeerplaats. Er zijn geen tafels beschikbaar in de Waldhoorn). 

Klaas Regts.  
de en geprojecteerde tegels worden door een deskundige 

kunnen tegels gefotografeerd worden 
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