
 

 

 

Keramisch Museum 
Goedewaagen 

Uitnodiging zaterdag 2 november 2013  
Open Bedrijven Dag gemeente Borger-

Odoorn 2013, 10 – 17 uur 

Opening 

Op zaterdag 2 november aaanstaande zal wethouder 
mevrouw W. Luchjenbroers van de gemeente Borger-
Odoorn de openingshandeling van de Open Bedrijven 
Dag Borger-Odoorn 2013 verrichten bij het Keramisch 
Museum Goedewaagen Nieuw Buinen. Het belooft 
een bijzondere opening te worden! 

Activiteiten bij het museum met gratis entree voor 
inwoners van Borger-Odoorn en andere 
belangstellenden! 

 1. 10.00 - 10.30 Opening van de Open Bedrijven Dag 
van de Gemeente Borger-Odoorn in de ontvangsthal 
van het museum. 
 
2. 10.30 en verder steeds een uur later: rondleiding 
gedurende één uur door museum en fabrieksateliers, 
met onder meer een bezoek aan de nieuwe 
pottenbakkerij van het Urnencentrum Nederland en 
een schilderdemonstratie van schildermeester Antje 
Ramaker. Deelname aan de rondleidingen is gratis. 
 
3. In het kader van de viering van 50 jaar Goedewaa-
gen in Drenthe - de van oorsprong Goudse fabriek 
begon op 8 oktober 1963 haar dépendance aan de 
Glaslaan in Nieuw Buinen - is in de museumwinkel 
eerstekeus Delfts Blauw-, Polychroom- en Frysia- 
aardewerk  voor 50 % van de winkelprijs te koop. Bij 
drie aankopen is het derde artikel gratis. Uiteraard is 
ook verder de fabrieks-outlet vrij toegankelijk. 
 
4. Museumprogramma.  

Het Keramisch Museum Goedewaagen brengt 3 
nieuwe tentoonstellingen: 
a. Amsterdamse stadsgezichten in keramiek, van 
tegeltableau tot historische miniatuur, met een deel-
presentatie van de eerste 75 KLM-huisjes die in Nieuw 
Buinen gemaakt zijn; 
b. Keramiek van de Kunstaardewerkfabriek Regina, 
Gouda, 1916-1979; 
c. Plateel-ontwerpen van het Kunstatelier 
Goedewaagen-Distel, 1923-1940. 
  

5. Glasverzamelaar Henk Brans uit Nieuw Buinen 
die elke zomer, drie maanden lang in het museum een 
expositie brengt van verpakkingsglas dat in Nieuw 
Buinen zelf tot 1967 geblazen en geproduceerd werd, 
brengt op zaterdag 2 november een deeltentoonstell-
ing in de workshopruimte van het museum. 

Verdere gegevens zie: 
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl 


