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Jaardag 2018 

 
 
De Jaardag 2018 zal gehouden worden op  

zaterdag 29 september  

in het Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn 
 
Kaartje (z.o.z.)    
 
Dagtelefoon 06-16564240 
 
 
Programma   
 
09.30 u. Ontvangst met koffie of thee met een feestelijk taartje; verkoop lootjes 
 
10.30 u. Openingswoord door de voorzitter, Lejo Schenk, en mededelingen uit het Tegelmuseum  

door de directeur, Eric Mackay 
 
11.00 u. Majolica- en tegelproductie in Hoorn door Christiaan Schrickx, archeoloog bij de gemeente 

Hoorn  
 
11.30 u. Verslag Engeland-excursie en toekomstige excursies door Frans Klein, bestuurslid 
 
11.50 u. Vragen, mededelingen en reacties uit de zaal 
 
12.00 u. Lunchpauze (lunchbonnen à € 10,00 voor een West-friese koffietafel zijn verkrijgbaar bij 

binnenkomst) 
 
13.00 u. Een verzamelaar vertelt door Willem Peereboom, Vriend en enthousiast tegelverzamelaar 
 
13.20 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. 

 
14.00 u.  Einde programma in het Foreestenhuis 
 
Na het officiële programma bestaat de mogelijkheid om in de buurt enkele plaatsen met tegels te 
bezoeken:  
- het Sint Pietershof, Dal 9, met het bekende tegelnisje en diverse andere tegels (alleen per groep, 

aanvang 14.30 u.);  
- vm winkelpand met origineel interieur, Kerkstraat 15 (open van 14.00 tot 15.00 uur); 
- het Westfries Museum (denk aan uw Museumjaarkaart), Roode Steen 1, met een interessante opstelling 

van tegels en majolica, merendeels uit Hoorn, (uitleg door Christiaan Schrickx om 15.00 uur) 
- de St Josefschool, Achterom 19, tegeltableaus van de Distel. 
 
Ca 16.00 u. Afsluiting met een drankje en een hapje ten huize van mevrouw Fokelien Renckens, Ramen 32. 

Mevrouw Renckens stelt haar kelder met originele betegeling open ter bezichtiging. 
 
Ca 17.00 u. Einde 
  



 

 

Lang parkeren in de binnenstad is niet mogelijk.  
Kort parkeren kan op sommige plaatsen voor max 2 uur en kost € 1,65 tot € 2,50 per uur.  
 
Standaard parkeren kost € 1,65 per uur/€ 8,25 per dag en is mogelijk langs de Westerdijk (ruim 5 minuten 
lopen naar de Grote Oost 43).  
De iets verder gelegen parkeergarages Het Park (Westerdijk 4) en het Jeudje (Vollerswaal 61A) zijn tot 
12.00 u. gratis en daarna € 1,50 per uur/€ 7,50 per dag. Hier vandaan is het ongeveer 10 minuten lopen 
naar de Grote Oost 43. 
 
Vanaf het station is het ca. 15 minuten lopen naar de Grote Oost 43.  
Bussen naar het centrum zijn er niet.  
Mensen die slecht ter been zijn en geen mogelijkheid zien om van de parkeerplaats of het station naar de 
Grote Oost te lopen, kunnen contact opnemen met Frans Klein op tel. 0651753909. 
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