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Uitnodiging voor Open Huis
zaterdag 23 en zondag 24 november
Kom dit weekend naar Leiden en neem je kapotte pop
of beer mee! Je bent van
harte welkom in onze vernieuwde winkel en het atelier, dat is verplaatst naar de
1e verdieping. De winkel
blijft op de begane grond.

In dit
nummer:



Open Huis



Taxatie oud
speelgoed



Taxatie poppen



Demonstratie
porselein gieten



Actie poppen

Beide dagen

Verkoop van ondermeer:

11.00-16.00 uur

 porseleinen poppen
 vinyl kinderspeelpoppen
 beren
 gebreide poppenkleertjes
 pruikjes, schoentjes

Onder het genot van een
kopje koffie of thee met wat
lekkers erbij kun je rondkijken en genieten.

 sokjes, hemdjes, knoopjes
 lintjes en kraagjes
 stofjes- katoen aanbieding

Alleen dit weekend:

 breipatroontjes

 Gratis poppen taxatie

 naaipatroontjes

 Gratis taxatie ouderwets
speelgoed

 Demo’s porselein gieten
 Pop elastieken € 15,-

“Pouty” (SFBJ)
Kijk op onze website voor
uitgebreide informatie:
www.poppenreparatie-restauratie.nl

 haakpatroontjes
 berenstoffen - berenogen
 berenneuzen glas - zwart

elastieken



Verkoop
assortiment

©
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Gratis taxaties oud speelgoed
Liesbeth van Marion
poppenmaakster / -dokter

Jan Mulder
kenner van oud speelgoed

Liesbeth zit al 28 jaar in dit
vak. In haar atelier maakt
zij nieuwe porseleinen poppen en repareert of restaureert zij oude en antieke
poppen en beren. Tijdens de
open dagen demonstreert zij
het gieten van porselein. Zij
vertelt je ook de waarde van
je oude of antieke pop of
beer. Dus: neem je pop of
beer mee!

Jan Mulder van de Vereniging
van Expositie Ouderwets
Speelgoed (VEOS) taxeert
gratis je oude speelgoed,
zoals: automaten, blikken
treintjes, stoommachines en
ander mechanisch speelgoed.
Hij kan er heel veel over vertellen.
Een kans bij uitstek om achter de waarde van je oude
Dinky Toys te komen!

Indien u geen Nieuwsbrief meer wilt ontvangen, mail dan “uitschrijven Nieuwsbrief” aan:
edemooij@poppenreparatie-restauratie.nl

