Poppendokter in museum
Vijf woensdagen* per jaar ben ik van
11:00-16:00 uur in het Oude Ambachten
& Speelgoedmuseum in Terschuur (bij
Barneveld). Hier neem ik uw “reparaties”
in ontvangst.
De ingenomen reparaties neem ik -tenzij
anders afgesproken- de volgende keer
keurig hersteld mee terug naar het
museum. Daar kunt uw eigendom weer
ophalen. Brengt u het reparatieformulier
mee?
Let op: U kunt bij ons NIET pinnen!

Poppen- en Berenatelier
Edelkarper 12
2318 NK Leiden
T: +3171-5211656
(uitsluitend tijdens openingstijden)

e-mail :
edemooij@poppenreparatie-restauratie.nl
QR – code website:

* De data voor 2020 kunt u vinden in de
agenda op onze website.
Adres museum: zie elders in deze folder.
--------------------------------------------------https://www.poppenreparatie-restauratie.nl

Poppenatelier Vlijtig Liesje
Behalve voor speel- en verzamelpoppen
en -beren, kunt u in onze winkel ook
terecht voor diverse accessoires, naai-,
brei- en haakpatroontjes, berenstoffen,
katoenen stoffen en poppentoebehoren.

Openingstijden winkel en atelier:
donderdag: 10:00-16:00
donderdag: 19:00-21:00
vrijdag:
10:00-16:00

Webwinkel
Op http://vl-leiden.marktplaza.nl/
vind u onze webwinkel met ondermeer
een grote collectie naai- brei- en haakpatroontjes. Er komen regelmatig nieuwe
patroontjes uit.
Ook kant-en-klaar gebreide kleertjes!

* Openingstijden kunnen afwijken:
- raadpleeg agenda op onze website -

al ruim 35 jaar

Liesbeth van Marion

Vakbekwaamheid

Ophalen van uw reparatie

Voor vakkundige reparatie en restauratie
van oude en antieke poppen en beren
bent u bij Poppenatelier “Vlijtig Liesje” in
Leiden aan een goed adres. Hoewel
“poppendokter”
genoemd,
vind
ik
“restaurateur” een betere benaming voor
mijn beroep. Van de poppendokter mag
vakmanschap worden verwacht en u moet
uw pop of beer daar met een gerust hart
kunnen achterlaten. U kunt er van op aan
dat uw reparatie/restauratie bij mij in
goede handen is.

Zodra de reparatie klaar is, bel of e-mail ik
u daar over, waarna u de reparatie kunt
ophalen.
U moet dan wel het reparatieformulier
meebrengen en overleggen.
Betaling
Bij het ophalen van de reparatie betaalt u
de verschuldigde kosten.
………... U kunt bij ons NIET pinnen ….……

Ervaring
Een degelijke opleiding creatieve handvaardigheid gaf mij de basiskennis. In de
loop van ruim 35 jaar heb ik een enorme
ervaring als poppendokter opgedaan.
Inmiddels heb ik duizenden oude, antieke
en hedendaagse poppen, beren en kinderknuffels in handen gehad, hersteld of
gerestaureerd.

Een veelzijdige verzameling van wel 160 oude
ambachten. Voor de jeugd is er een
spannende speurtocht. De in 2012 flink
uitgebreide Speelgoedafdeling heeft rijdende
treinen en voor kinderen tot 10 jaar is er een
attractieve speelhoek met allerlei ouderwetse
en hedendaagse spellen.
In het Oude Ambachten Museum worden
wisselende exposities ingericht. Er vinden ook
regelmatig demonstraties plaats, zoals:
mandenvlechten, stoelenmatten, spinnen van
wol, het maken van glas in lood en er is een
touwslagerij.
Het museum is volledig rolstoelvriendelijk.

Openbaar vervoer
Buslijn 102 van Amersfoort naar Apeldoorn
v.v. stopt bij het museum.

Auto
Vanaf de snelweg A1 afslag Barneveld richting
Terschuur bij het "Ei".

Uw reparaties brengen

Adres

U kunt het best zelf uw kapotte pop of
beer in mijn winkel/atelier “Vlijtig Liesje”
in Leiden (Merenwijk) brengen. Dan kunt
u zelf aangeven wat uw wensen zijn!
U ontvangt bij inname van de reparatie:
1. een geschatte kostenberekening
2. een genummerd reparatieformulier als
ontvangstbewijs. Dit formulier moet u
goed bewaren!

Oude Ambachten &
Speelgoedmuseum

Rijksweg 87
3784 LV Terschuur (Gelderland)
T: 0342-462060
Internet: www.ambachtenmuseum.nl

Edelkarper 12 – 2318 NK Leiden (Merenwijk)

