
	   	   	   	   	   	   	   Nijmegen,	  19	  september	  2015	  

Aan	  NKV-‐leden	  en	  geïnteresseerden,	  

Het	  NKV-‐bestuur	  nodigt	  u	  van	  harte	  uit	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  najaars	  -‐
Ncafé	  2015	  te	  houden	  in	  Ravenstein	  en	  Herpen.	  

Het	  programma	  op	  15	  oktober	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  

Om	  14.00	  uur	  worden	  we	  verwacht	  in	  het	  
Museum	  voor	  vlakglas-‐	  en	  emaillekunst	  in	  
Ravenstein.	  

Na	  de	  ontvangst	  met	  koffie	  of	  thee,	  worden	  
we	  rondgeleid	  door	  het	  museum,	  waar,	  
naast	  prachtige	  kunstwerken	  ook	  veel	  te	  zien	  
valt	  over	  de	  productie	  	  van	  glas.	  Op	  dit	  
moment	  staat	  er	  werk	  dat	  geïnspireerd	  is	  op	  
het	  werk	  van	  Hieronymus	  Bosch	  in	  de	  
aandacht	  en	  is	  er	  een	  expositie	  van	  o.a.	  werk	  
van	  Heinrich	  Campendonk.	  

	  

Om	  15.00	  uur	  geeft	  de	  firma	  DataColor	  ons	  een	  doorkijkje	  in	  haar	  expertise	  op	  
het	  gebied	  van	  kleur,	  kleurenmeting	  en	  alles	  wat	  daarmee	  samenhangt.	  Er	  
komt	  zogezegd	  veel	  kijken	  bij	  de	  kwaliteit	  van	  het	  meten	  van	  kleur.	  De	  firma	  
Datacolor	  zal	  het	  uitleggen.	  



Om	  16.00	  uur	  pauzeren	  we	  even	  met	  koffie	  en	  thee.	  	  

Om	  16.30	  uur	  volgt	  een	  
demonstratie	  van	  emaillekunst.	  
Het	  museum	  herbergt	  overigens	  
een	  prachtige	  collectie	  emaille-‐
sieraden.	  	  

	  

Aansluitend	  om	  ca.	  17.15	  uur	  vertelt	  Patrick	  de	  Wit	  over	  zijn	  ervaringen	  als	  
Nederlandse	  NKV-‐afgevaardigde	  tijdens	  het	  Europese	  Keramisch	  Congres	  in	  
Toledo	  en	  vertrekken	  we	  om	  	  

17.45	  uur	  naar	  restaurant	  Herperduin	  in	  Herpen.	  Daar	  genieten	  we	  van	  een	  
‘Walking	  Dinner’	  	  in	  plaats	  van	  een	  traditioneel	  buffet	  

Wij	  hopen	  u	  allen	  te	  kunnen	  begroeten.	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  
Namens	  het	  NKV-‐bestuur,	  
	  

	  

	  

Ries	  Jeurissen	  

	  

De	  adressen	  van	  de	  locaties	  staan	  hieronder	  vermeld:	  

	  

Museum	  voor	  Vlakglas-‐	  en	  emaillekunst	  Ravenstein,	  
Marktstraat	  22,	  5371	  AD	  Ravenstein,	  0486-‐411155,	  
www.museumravenstein.nl	  	  

	  

Restaurant	  Herperduin,	  Schaijkseweg	  12a	  5373KL	  
Herpen,	  0486-‐414182	  
http://restaurant-‐herperduin.nl/	  

	  



	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Aanmeldingsstrook	  
	  	  

Ondergetekende(n)	  meld(t)(en)	  zich	  aan	  voor	  het	  najaars-‐	  Ncafé	  2015	  op	  15	  
oktober	  a.s.	  en	  heeft	  €	  30,00	  p.p.	  (lid),	  dan	  wel	  €	  35,00	  p.p	  (niet-‐lid)	  
overgemaakt	  op	  rekening	  	  NL	  10	  INGB	  0001856032	  ten	  name	  van	  Nederlandse	  
Keramische	  Vereniging,	  Capelle	  aan	  den	  IJssel	  	  
onder	  vermelding	  van	  NKV	  nj	  2015	  
	  

	  ONDERGETEKENDE(N)	  

.......................................................................................	  

melden	  zich	  hierbij	  aan	  voor	  het	  Ncafé	  op	  donderdag	  15	  oktober	  a.s.	  

Vegetariërs,	  	  graag	  hieronder	  de	  keuze	  kenbaar	  maken:	  

Naam\Namen:	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐geniet(en)	  graag	  een	  
vegetarische	  maaltijd	  in	  plaats	  van	  het	  omnivorische	  ‘Walking	  Dinner’.	  

Aanmelding	  liefst	  per	  ommegaande	  doch	  uiterlijk	  10	  oktober	  aan	  Secretaris	  
NKV	  Muldersweg	  8,	  6532	  WZ	  NIJMEGEN,	  of	  per	  mail	  naar	  
r.jeurissen@hccnet.nl	  


