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Het is alweer enige tijd geleden dat u een
nieuwsbrief heeft ontvangen.
Er is achter de schermen veel gebeurd in de
afgelopen maanden en daarom blikken wij graag
even met u terug.
Hier (rechts) ziet u een van onze highlights!
Object van Kasteel museum Sypesteyn

Time flyes
We zeiden het al eerder, we hebben niet stilgezeten. De afgelopen 3 jaar hebben we in
Klarenbeek aan heel veel objecten mogen werken. Het restauratie project Klarenbeek hebben
wij eind 2018 afgerond. Dat heeft ons doen besluiten, om ons vanaf 1-1-2019 te focussen op de
locatie in Hilversum.
We hebben in Klarenbeek drie jaar met ontzettend veel plezier gewerkt aan grote en kleine
projecten. Restauraties buiten ons particuliere werk om! In deze periode hebben we in
Klarenbeek aan ruim 200 objecten gewerkt. Waarvan ruim 150 meubelen en diverse
schilderijen, klokken (uurwerken), porselein werk, en veel meer. Een prachtig project.

Ook hebben wij in Klarenbeek diverse cursussen gegeven.
Daar is nog steeds vraag naar, echter door het vertrek uit
Klarenbeek is dit nu wegens ruimtegebrek helaas even
niet mogelijk. Mocht er in de toekomst een (les)ruimte op
ons pad komen, dan stellen wij u natuurlijk op de hoogte
via de nieuwsbrief.

Ook hebben we in Klarenbeek als Restauratie Center een symposium
georganiseerd over “Historische verlichting”. Met het verdwijnen van de
gloeilamp een onderwerp die volgens ons niet genoeg belicht werd. Naar
aanleiding van dat symposium zijn er mooie ontwikkelingen op ons pad
gekomen in het restaureren van historische verlichting.
Wij kunnen u met enthousiasme vertellen dat u als particulier bij Het Restauratie Center diverse
typen ledlampen kan aanschaffen. Lampen die nagenoeg dezelfde kleurwarmte en sfeer
uitstralen als een gloeilamp. Met een prachtig resultaat in uw koonluchter of lantaarn!

‘’Geen fakkel, maar kaars in de kroonluchter’’
Hierover willen wij graag, bij voldoende interesse, een
informatieavond organiseren.
Wilt u deelnemen op vrijdagavond 22 maart van 20:00 tot 21:00 dan
kunt u zich onderstaand aanmelden en ontvangt u nadere
informatie.

Aanmelden

Nieuwe openingstijden
De locatie Hilversum heeft in de afgelopen maanden een facelift ondergaan. Nieuwsgierig?
Komt gerust eens binnenlopen. Vanaf 1-1-2019 zijn de nieuwe openingstijden in Hilversum:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
Gesloten

Wij zien u graag in ons gerestaureerde atelier te Hilversum.
PS. Ook de shock vries-unit is ook verhuisd. Deze wordt gebruikt voor het behandelen van
objecten tegen houtworm en motten. De vriezer heeft een mooie nieuwe plek gekregen in
Loosdrecht. Wilt u hier meer over weten klik dan HIER.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@restauratie-center.nl toe aan uw adresboek.

