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Beste Vriendin/Vriend,  
 
Het is ons een groot genoegen u uit te nodigen voor de Jaardag 2012,  
welke dit jaar gehouden zal worden op zaterdag 29 september  
in de Statenzaal van het Drents Museum in Assen,  
ingang Brink 3 ( dus niet de ingang van het Drents museum zelf).  
De locatie bevindt zich op loopafstand van het station. 
 
 
Routebeschrijving (z.o.z).   Dagtelefoon 06-16564240 
 
 
 
 
Programma   
 
09.30 uur Ontvangst met koffie of thee 
 
10.30 uur Opening door bestuurslid Leo van Druten 
 
10.40 uur  Woord van de directeur van het Nederlands Tegelmuseum, de heer Willem Hollander 
 
10.50 uur Bert-Jan Baas – Tegels en het Drents museum (?) 
 
11.20 uur Nirdosh Petra van Heesbeen – Over glazuren 
 
11.50 uur Ger de Ree en Nora de Nas: Een tipje van de sluier over ons “jubileum”boek 
 
12.00 uur Jan Pluis: Derde en geheel herziene druk van De Nederlandse Tegel  (in kleur) 
 
12.10 uur Vragen, mededelingen, reacties uit de zaal 
 
12.25 uur Afsluiting ochtendsessie 
 
12.30 uur – Lunch op eigen gelegenheid in museumcafé Krul of in de omgeving van het museum 
 
14.00 uur  Een verzamelaar vertelt: Frans Dronkers vertelt iets over zijn tegelverzameling 
 
14.30 uur Vriend, wat vind je van mijn tegel? Tegelspreekuur, uw eigen meegebrachte tegels 

worden en door een deskundige zaal besproken o.l.v. Klaas Regts*  
 
15.00 uur Afsluiting en bezoek van het museum op eigen gelegenheid 
 
 
* Meteen aan het begin van de lunchpauze (12.30 uur) kan Tonny Pijper foto’s maken van uw 
meegebrachte tegels voor het Tegelspreekuur van 14.30 uur.  

 U kunt ook van tevoren foto’s van uw tegels per e-mail opsturen naar: pyperat@planet.nl.  

 
  



Er is voldoende betaalde parkeergelegenheid in de omgeving van het museum.  
 
 
Op A28 - afslag: Assen-Zuid. Volg borden Assen-Centrum.  
Voor Station bij stoplichten links (Stationsstraat).  
Einde Stationsstraat rechts. Hier de passagiers laten uitstappen. Zij zijn er bijna en volgen de bordjes 
naar het Museum.  
Vervolg weg (Oostersingel).  
Op 3-sprong rechts aanhouden en meteen links de weg volgen (Javastraat).  
Bij stoplichten rechts (Rolderstraat).  
Tweede weg links (vóór tunnel) en meteen links het Abel Tasmanplein oprijden. (Gratis parkeren) 
 

 
Ingang van het museum voor deze jaardag: bij de “1”:  Brink 3. 

 
 

 


