HEB JE EEN SCHAT
GEVONDEN? HAAL EEN
STEMPEL IN DE WINKEL

SCHITTERENDE
SCHATTEN
Red jij de tentoonstelling in het Glasmuseum?
Help mee schitterende schatten van glas te vinden!

DAG SCHATZOEKERS

WAT MOET JE DOEN

We hebben een belangrijke taak voor jou!
Over een paar dagen begint een nieuwe
tentoonstelling in het Glasmuseum. Maar
we zijn een aantal glazen kunstwerken
kwijt die nodig zijn voor de tentoonstelling!
Waarschijnlijk heeft de vorige directeur van
het Glasmuseum - meneer Cochius - ze
verstopt in de winkels in de binnenstad.
Kun jij ons helpen alle glazen kunstwerken
te vinden zodat de tentoonstelling door kan
gaan? Verzamel 10 stempels van winkels
waar je een schat hebt gevonden. Ga dan
op zoek naar de Glasblazerij. Op deze plek
worden glasschatten gemaakt. Lever de
schatkaart met stempels in bij de balie en je
krijgt als dank voor je speurwerk een eigen
schitterend glasstaafje!

•

Ga op zoek naar winkels met een
glasschat in de winkel of in de etalage.

•

Er zijn 18 schatten te vinden.
Iedere winkel heeft één glasschat.

•

Heb je er een gevonden? Haal dan een
stempel in de winkel.

•

Heb je 10 stempels? Ga dan naar de
glasblazerij en lever je kaart in bij de
balie!

Leerdam heeft een gezellig stadshart. Shop wat moois in de
winkelstraten of drink een cappuccino in een van de leuke cafés.

NATIONAAL GLASMUSEUM

LEERDAMGLASSTAD.NL

Locatie Glasmuseum
Lingedijk 28, 4142 LD Leerdam

Leerdamglasstad.nl
Kerkstraat 55
4141 AV Leerdam

Ga zelf aan de slag met glas in het Nationaal

Leerdamglasstad.nl

leuke workshops georganiseerd voor jong en oud.

Locatie Glasblazerij
Zuidwal, Leerdam

TIP
Glasmuseum! Er worden het hele jaar door diverse
Kijk op nationaalglasmuseum.nl voor de activiteiten.

Nationaalglasmuseum.nl

WIST JE DAT

WIST JE DAT

Glas uit zand, kalk en

De oven van een glasblazer wel

soda bestaat?

1250 graden Celsius heet is? Bij
die temperatuur wordt het glas
vloeibaar en kun je er iets moois
van maken.

BEN JE BENIEUWD HOE
GLAS WORDT GEMAAKT?
Neem dan een kijkje in de Glasblazerij

OP ZOEK NAAR
DE GLAZEN
SCHATKAMER?
Bezoek dan het
museum. Hier hebben ze
duizenden glasobjecten
om naar te kijken!

van het Nationaal Glasmuseum. Daar
kun je zien hoe glasblazers nieuwe
schitterende schatten blazen.

