
 
 
 

Herdenken en Vieren in Ede  
75 jaar Vrijheid 
Speciale workshop voor kids op 30 okt.- 2 nov.  en 7 december a.s. 
  

In het kader van de viering dit jaar van ‘75 Jaar Vrijheid’ organiseren wij leuke 
keramiek workshops van ca. twee uur voor kinderen van alle leeftijden. 
Ouders en begeleiders mogen natuurlijk ook meedoen. Wij verzorgen deze 
workshop ook voor schoolgroepen en voor kinder- en familiefeestjes.   

 
Wat kunnen zij bij ons doen?  
In oorlogen spelen vliegtuigen een grote rol. Wij maken 
daarom samen een vliegtuigje van klei. Dit vliegtuig kan 
versierd worden met speciale woorden over oorlog en 
vrijheid. 
Ook een tegel beschilderen of beplakken met kleine 
vliegtuigjes is mogelijk.  
 
De kinderen mogen tijdens de workshop  hun vliegtuigje of 
tegel zelf glazuren in de kleuren van de Nederlandse vlag. 
Dan wordt het echt hun eigen werkstukje als herinnering 
aan 75 jaar Vrijheid. Daarna laat ons museum alle 
werkstukjes bakken door een van onze keramisten met een 
eigen oven. Daarna komen ze weer terug naar het museum en krijgt iedereen bericht dat 
het eigen kunstwerk afgehaald kan worden of in overleg misschien wel thuis gebracht kan 
worden. 
 
Of wil je een tegel versieren met Poppy’s (een herdenkingsklaproos) of misschien wel met 
een stoere ridder? Je gaat maar lekker aan het werk. En als je een beetje hulp nodig hebt, 
nou dan krijg je die hulp direct. Tijdens de workshop wordt ook een kort filmpje over 
oorlogen vertoond. In en buiten het museum zal allerlei oorlogsspullen worden getoond. 

 

Lees verder voor Workshop data, tijden en prijzen 

 



Workshops data en tijden  
Op woensdagmiddag 30 okt. van 14.00 tot 16.00 u. 

Zat middag 2 nov. van 13.30 tot 15.30 u. 

Zat middag 7 dec. van 13.30 tot 15.30 u.  

Entree prijzen 
Entree Volwassenen. € 6,50 
Entree Kids tot /met 12 jaar € 3,00 
 

Deelname workshop 
Een tegel schilderen die je kunt meenemen € 2,50 
Zelf een vliegtuigje van klei maken € 9,50 
Die wordt later door ons in de oven gebakken! 
Je vliegtuigje kan je later bij ons ophalen 
of wordt in overleg bij je thuis gebracht. 

 

Ons adres  
Eikenzoom 12 - 6731 BH Otterlo  
Telefoon 0318-591519 
Mail: info@nederlandstegelmuseum.nl 
www.nederlandstegelmuseum.nl 

 
Gebeurtenissen 1940-1945 
Het begin van de 2e Wereldoorlog 
10 -14 mei 1940 Duitse inval Grebbelinie 
1940 / 1945 Bezetting Duits Garnizoen 
1942 / 1943 Jodenvervolging Werkkampen 
6 juni 1944 D-day Normandië Bombardement 
17–25 sept. 1944 Market Garden Luchtlandingen 
16 dec. 1944 Ardennenoffensief  

 
Operatie Pegasus 
Jan.-febr.-mrt 1945 Hongerwinter Frontgebied 
Voorjaar 1945 Bevrijding Slag om Otterlo 

 
Bevrijding 
5 mei 1945 Capitulatie Bevrijding Ede 
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