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 ZONDAG  6 SEPTEMBER, 13-17 uur 
 
KINDERDRUKMIDDAG 
 
Boekdrukken, zeefdrukken, letterzetten, 
stempelen, sjabloneren en vele andere activiteiten 
voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Vele 
producten kunnen de kinderen zelf maken en ook 
meenemen. 
Voor oudere kinderen die al geschiedenisonderwijs 
hebben gehad, worden ook de antieke machines 
van het museum gedemonstreerd. 
 
 
 
TOEGANG: VOLWASSENEN € 3.-; KINDEREN € 2.- 
 
 
 

 ZONDAG  13 SEPTEMBER, 13-17 uur 
 
LETTERGIETEN EN BOEKDRUKKEN IN EEN 150 JAAR OUDE DRUKKERIJ 
 
Tijdens deze middag worden loden letters gegoten 
op de wijze zoals ca. 1450 Johan Gutenberg in 
Mainz dat uitvond. Een unieke activiteit  op deze 
middag: de bezoekers (volwassenen en kinderen) 
kunnen de eerste letter van hun voornaam  zien 
gegoten worden, en ook gratis meenemen. 
Verder zijn de 100 tot 200 jaar oude drukpersen 
van het museum in bedrijf en kunnen 
volwassenen en kinderen hun naam op een 
antieke rolpers afdrukken en ook meenemen. 
 
 
TOEGANG: VOLWASSENEN € 3.-; KINDEREN € 2.- 



 ZONDAG 20 SEPTEMBER, 13-17 uur 
 
STEMPELEN, VOOR JONG EN OUD 
 
Zowel kinderen als volwassenen kunnen deze 
middag met de enorme verzameling 
antieke en moderne stempels van het museum aan 
het werk. Voor kinderen: stempelen met allerlei 
soorten letters, met stempels van sprookjes en 
stripverhalen, dierenstempels, enz.; volwassenen 
kunnen met de oude schoolstempels uit de jaren 
50 en 60 (aardrijkskunde,  geschiedenis, biologie 
etc.)  herinneringen aan hun lagere schooltijd 
ophalen. 
 
TOEGANG: VOLWASSENEN € 3.-; KINDEREN € 2.- 
 
 
 
 

 ZONDAG 27 SEPTEMBER, 14 uur 
 
ZEEFDRUKKEN CENTRAAL:  ZEEFDRUKKEN ALS GRAFISCHE KUNST 
 
Naar aanleiding van de expositie van zijn zeefdrukprenten in 
het museum geeft Harrie Schalken  middels DVD-presentaties 
en rondleiding toelichting bij het ontstaan en de achtergronden 
van de zeefdrukken, die veelal handelen over onderwijs en 
opvoeden.  
Ook kunnen de bezoekers in de clicheerruimte van het museum  
volgen hoe nu een ontwerp, tekening of foto op het 
zeefdrukraam wordt overgebracht. Bezoekers kunnen ook  zelf 
een eenvoudige twee-kleurenzeefdruk maken en meenemen. 
 
 
 
 
TOEGANG: VOLWASSENEN € 3.- (minder geschikt voor kinderen) 
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