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Atelierbezoek en Nieuwjaarsborrel 2013 
 
Geachte	  leden,	  
	  
Evenals	  in	  2012	  wil	  het	  bestuur	  van	  ARA	  het	  
nieuwe	  jaar	  inluiden	  met	  een	  tweetal	  
atelierbezoeken.	  Vorig	  jaar	  waren	  deze	  bij	  Pol	  
Bruijs,	  restaurator	  stijl	  gebonden	  meubels	  en	  
interieurs,	  en	  Nico	  Boeijink	  en	  Rob	  	  Boekel,	  
restauratoren	  van	  schilderijen	  beiden	  gevestigd	  in	  
Haarlem	  .	  De	  bezoeken	  waren	  een	  groot	  succes.	  
Een	  kijkje	  in	  de	  keuken	  bij	  een	  vakgenoot	  uit	  een	  
andere	  discipline	  had	  veel	  leden	  nieuwsgierig	  
gemaakt.	  
	  
Dit	  jaar	  nodigt	  het	  bestuur	  u	  uit	  voor	  een	  bezoek	  
aan	  de	  ateliers	  van	  Maarten	  Robert,	  restaurator	  
beeldhouwwerk	  en	  houtornamenten,	  en	  Anne	  
Marieke	  Millenaar,	  textielrestauratrice.	  Beide	  
ateliers	  zijn	  gevestigd	  aan	  de	  Bronsteeweg	  94	  in	  
Heemstede.	  Telefonisch	  te	  bereiken	  onder	  
nummer	  0235422262.	  
	  
De	  bezoeken	  zijn	  gepland	  op	  zaterdag	  19	  januari	  
en	  beginnen	  om	  11:00.	  Aansluitend	  is	  er	  in	  een	  van	  
de	  ateliers	  een	  Nieuwjaarsborrel.	  We	  kunnen	  dan	  
nog	  gezellig	  napraten	  en	  vooruit	  blikken	  op	  wat	  
restauratorenland	  
dit	  jaar	  kan	  verwachten.	  De	  dag	  sluiten	  we	  af	  zo	  
rond	  15:00	  uur.	  
	  
Laat	  ons	  tijdig	  per	  e-‐mail	  of	  telefonisch	  weten	  of	  u	  
komt,	  dan	  weten	  we	  ook	  hoeveel	  hapjes	  en	  
drankjes	  we	  nodig	  hebben.	  	  
	  
U	  kunt	  de	  e-‐mail	  sturen	  naar	  g.boellaard@chello.nl	  
Of	  bellen	  naar	  06-‐23975560.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  namens	  het	  bestuur,	  
	  
Harry	  van	  Baaden	  
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Wie	  wil	  weten	  waar	  de	  Bronsteeweg	  94	  is,	  klikt	  deze	  weblink	  aan:	  
	  
http://maps.google.nl/maps?q=Bronsteeweg+94,+Heemstede&hl=nl&ll=52.360925,4.624386&spn=0.08963,
0.264187&sll=52.469397,5.509644&sspn=2.86123,8.453979&oq=bronsteeweg+94&hnear=Bronsteeweg+94,
+2101+AG+Heemstede,+Noord-‐Holland&t=m&z=13	  	  
	  

 
De Restauratiebeurs op 18, 19 & 20 april 2013 
	  
Een	  van	  de	  instanties	  die	  ons	  serieus	  neemt	  is	  de	  Restauratorenbeurs.	  Natuurlijk	  vanuit	  commercieel	  oogpunt,	  
dat	  moge	  duidelijk	  zijn.	  Maar	  de	  interne	  contacten	  die	  het	  bestuur	  heeft	  met	  de	  organisatie	  van	  de	  Rb	  laten	  
wel	  degelijk	  zien	  dat	  er	  ook	  inhoudelijk	  belangstelling	  is	  en	  dat	  er	  bereidheid	  is	  concessies	  te	  doen,	  ten	  einde	  
ook	  ARA	  Nederland	  een	  plaats	  te	  gunnen	  op	  de	  beursvloer.	  De	  Rb	  zit	  in	  de	  lift.	  Ondanks	  de	  recessie	  mogen	  we	  
dat	  wel	  zeggen.	  In	  april	  2013	  zal	  er	  weer	  een	  beurs	  plaatsvinden,	  wederom	  in	  de	  Brabanthallen	  te	  Den	  Bosch.	  
En	  werd	  de	  afgelopen	  jaren	  de	  nadruk	  gelegd	  op	  het	  onroerend	  erfgoed	  en	  de	  grotere	  en	  kleinere	  bedrijven,	  
zoals	  aannemers	  en	  monumentenstichtingen,	  dit	  jaar	  komt	  er	  speciaal	  aandacht	  voor	  het	  roerend	  erfgoed.	  Er	  
wordt	  een	  apart	  plein	  gebouwd	  voor	  restauratoren	  van	  roerend	  erfgoed	  in	  alle	  disciplines.	  Tevens	  zal	  er	  alle	  3	  
de	  dagen	  in	  het	  midden	  van	  dit	  plein	  een	  podium	  komen	  waar	  restauratoren	  een	  of	  meer	  dagdelen	  kunnen	  
staan	  om	  zijn	  of	  haar	  beroep	  te	  demonstreren.	  Rondom	  dit	  plein	  bestaat	  voor	  restauratoren	  de	  mogelijkheid	  
voor	  hun	  eigen	  bedrijf	  een	  stand	  te	  huren.	  Het	  bestuur	  van	  ARA	  beveelt	  U	  van	  harte	  aan	  om	  deel	  te	  nemen	  
aan	  deze	  beroepsgerichte	  beurs.	  Dit	  is	  uw	  kans	  om	  U	  zo	  breed	  mogelijk	  te	  profileren	  naar	  de	  consument	  toe!	  
	  
De	  organisatie	  van	  de	  Restauratiebeurs	  heeft	  bovendien	  ARA	  gevraagd	  om	  in	  een	  speciaal	  daarvoor	  ingericht	  
Auditorium	  –	  waar	  je	  zo	  vanaf	  het	  restauratorenplein	  binnenloopt	  –	  extra	  aandacht	  te	  schenken	  aan	  het	  
restaureren	  voor	  de	  particuliere	  consument.	  Deze	  aandacht	  zal	  tweeërlei	  zijn:	  
1.	  De	  achterste	  helft	  van	  dat	  Auditorium	  is	  ingericht	  als	  een	  ‘bioscoop’	  waar	  films	  en	  PowerPoint	  presentaties	  
worden	  vertoond.	  Dat	  kan	  variëren	  van	  algemene	  restauratiedocumentaires	  tot	  speciale	  restauratieprojecten.	  
Alle	  inzendingen	  zullen	  worden	  opgenomen	  in	  een	  doorlopende	  voorstelling	  die	  gedurende	  de	  hele	  zaterdag	  
zal	  worden	  vertoond.	  
2.	  De	  voorste	  helft	  wordt	  ingericht	  met	  tafels	  waaraan	  5	  of	  6	  disciplines	  komen	  te	  staan.	  De	  bedoeling	  is	  om	  
een	  zogenaamde	  ‘advies/taxatie	  dag’	  te	  houden	  in	  de	  trant	  van	  ‘Kunst&Kitsch’,	  maar	  dan	  op	  het	  gebied	  van	  
restauratie.	  Ruim	  van	  te	  voren	  zal	  de	  Rb	  daaraan	  publiciteit	  besteden	  teneinde	  de	  consument	  uit	  te	  nodigen	  
op	  deze	  speciale	  ‘advies/taxatie	  dag’	  te	  komen	  met	  particuliere	  objecten	  van	  antieke	  waarde.	  De	  bedoeling	  is	  
dat	  men	  ter	  plekke	  bij	  een	  restaurator	  terecht	  kan	  voor	  advies	  en	  desgewenst	  een	  kosteninschatting	  voor	  
restauratie	  van	  een	  object	  kan	  krijgen.	  Uiteraard	  is	  het	  niet	  de	  bedoeling	  van	  de	  Rb	  dat	  mensen	  vanuit	  het	  hele	  
land	  met	  bankstellen	  of	  kasten	  de	  beursvloer	  op	  komen	  lopen.	  In	  de	  oproep	  voor	  deze	  restauratie/taxatie	  dag	  
zal	  men	  duidelijk	  aangeven	  redelijk	  te	  hanteren	  objecten	  mee	  te	  nemen	  of	  een	  goede	  foto	  van	  het	  object.	  	  
	  
Het	  bestuur	  heeft	  de	  volgende	  concrete	  vragen	  aan	  U	  als	  ARA	  lid:	  
	  
1.	  Als	  U	  beschikt	  over	  goede	  kwaliteit	  beeldmateriaal	  waarvan	  U	  denkt	  dat	  dit	  interessant	  is	  voor	  collegae	  én	  
consumenten,	  schroomt	  U	  niet	  dit	  ons	  te	  melden.	  Wij	  zorgen	  voor	  opname	  in	  de	  doorlopende	  voorstelling.	  
	  
2.	  Als	  U	  denkt	  het	  leuk	  te	  vinden	  en	  in	  staat	  te	  zijn	  een	  deel	  van	  de	  zaterdag	  (max.	  1½	  tot	  2	  uur)	  de	  consument	  
te	  woord	  te	  staan	  met	  uw	  expertise	  over	  beschadigde	  of	  mankerende	  antieke	  objecten,	  meldt	  U	  zich	  dan	  ook.	  
Graag	  verzorgen	  wij	  een	  de	  bezetting	  aan	  de	  diverse	  tafels.	  Wij	  denken	  vooralsnog	  aan	  de	  volgende	  disciplines:	  
Boek	  en	  Papier	  	  -‐	  	  Metaal	  en	  Sieraden	  	  -‐	  	  Hout	  en	  –Snijwerk	  	  -‐	  	  Schilderijen	  en	  Schilderwerken	  	  -‐	  	  Steen,	  Glas	  
en	  Keramiek	  	  -‐	  	  Textiel	  &	  Etnografie	  	  -‐	  	  Uurwerken	  en	  Instrumenten	  
	  
Hoeveel	  disciplines	  we	  uiteindelijk	  kunnen	  bieden,	  hangt	  af	  van	  de	  aanmeldingen.	  Mogelijk	  zullen	  we	  collega’s	  
moeten	  aanspreken	  die	  niet	  uit	  onze	  vereniging	  komen	  om	  de	  totale	  bezetting	  te	  kunnen	  garanderen.	  Dat	  is	  
op	  zich	  niet	  erg.	  Maar	  het	  is	  belangrijk	  voor	  U	  én	  voor	  ARA	  ons	  te	  realiseren	  dat	  dit	  een	  prachtige	  gelegenheid	  
is	  om	  ons	  naar	  de	  buitenwereld	  te	  profileren.	  Er	  bestaat	  zelfs	  grote	  kans	  dat	  de	  media	  geïnteresseerd	  zijn.	  Dit	  
jaar	  zal	  de	  Restauratiebeurs	  dus	  niet	  alleen	  beroep	  gerelateerde	  maar	  ook	  ‘gewone’	  consumenten	  trekken!	  
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U	  kunt	  meer	  te	  weten	  komen	  over	  de	  Rb	  2013	  op	  http://www.restauratiebeurs.nl.	  
	  
Het	  inschrijfformulier	  voor	  bovengenoemde	  activiteiten	  is	  als	  attachment	  bijgevoegd.	  
Wij	  rekenen	  van	  harte	  op	  uw	  participatie!	  
	  
Het	  bestuur	  
	  
	  
 
Van de Voorzitter: De Algemene Ledenvergadering 
	  
Geachte	  ARA	  leden,	  
	  
Het	  is	  alweer	  bijna	  twee	  maanden	  geleden	  dat	  we	  onze	  jaarvergadering	  hadden.	  De	  concept-‐notulen	  daarvan	  
zijn	  hier	  toegevoegd.	  Met	  voldoening	  zag	  het	  bestuur	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  prachtige	  opkomst.	  Onze	  speciale	  
dank	  gaat	  uit	  naar	  het	  Flehite	  museum	  dat	  ons	  wederom	  van	  harte	  welkom	  heette	  voor	  een	  zeer	  schappelijke	  
zaalhuur.	  Ook	  hebben	  wij	  met	  veel	  plezier	  en	  aandacht	  geluisterd	  naar	  de	  beide	  lezingen	  van	  Arie	  Van	  ’t	  Riet	  
en	  Joost	  Jongerius.	  Nogmaals	  dank	  aan	  beide	  heren	  en	  aan	  alle	  aanwezigen.	  
	  
Het	  bestuur	  hoopt	  bovenal	  dat	  U	  de	  afgelopen	  ALV	  een	  positieve	  indruk	  heeft	  gekregen	  van	  onze	  inspanningen	  
voor	  de	  vereniging.	  Het	  is	  de	  bescheiden	  mening	  van	  het	  bestuur	  dat	  het	  steeds	  beter	  lukt	  om	  de	  stem	  van	  
ARA	  te	  laten	  klinken	  in	  restauratorenland.	  ARA	  is	  de	  laatste	  jaren	  weer	  beter	  op	  de	  kaart	  gezet.	  We	  zijn	  niet	  
alleen	  boven	  de	  60	  leden	  uitgegroeid,	  we	  worden	  ook	  weer	  vaker	  genoemd	  en	  betrokken	  in	  discussies	  binnen	  
ons	  beroepenveld	  en	  serieus	  genomen	  als	  gesprekspartner	  bij	  diverse	  instanties.	  Ook	  achter	  de	  schermen	  
wordt	  ‘gevochten’	  voor	  een	  bredere	  en	  eerlijker	  landelijke	  erkenning	  ten	  aanzien	  van	  het	  restauratieberoep.	  
Dit	  laatste	  heeft	  alles	  te	  maken	  met	  de	  vertraging	  die	  is	  opgelopen	  bij	  de	  aanmeldingen	  van	  een	  aantal	  leden	  
voor	  het	  Registerlidmaatschap	  van	  ARA.	  Over	  de	  voortgang	  hiervan	  zult	  U	  zeer	  binnenkort	  meer	  horen.	  
	  
De	  website	  doet	  zijn	  werk.	  Langzaam	  maar	  zeker	  ziet	  Google	  ons	  steeds	  vaker.	  Moge	  het	  duidelijk	  zijn	  dat	  het	  
helpt	  als	  ook	  U	  op	  uw	  eigen	  website	  een	  duidelijke	  vermelding	  en	  link	  heeft	  naar	  A.R.A.	  Nederland	  als	  (een	  
van)	  uw	  vereniging(en).	  Checkt	  U	  dat	  a.u.b.!	  Het	  up-‐to-‐date	  houden	  van	  de	  Engelse	  variant	  van	  de	  website	  is	  
wat	  achtergebleven.	  Ook	  hier	  zou	  het	  helpen	  als	  U	  van	  uw	  eigen	  pagina	  een	  Engelse	  versie	  maakt,	  die	  wij	  graag	  
zullen	  plaatsen.	  Deze	  Engelstalige	  versie	  van	  de	  website	  hoeft	  niet	  onderschat	  te	  worden:	  onze	  maatschappij	  is	  
steeds	  meer	  multicultureel	  en	  dat	  geldt	  dus	  ook	  voor	  vele	  belanghebbenden	  in	  het	  eigen	  beroepenveld.	  
	  
Moge,	  tot	  slot,	  dit	  gloednieuwe	  jaar	  2013	  voor	  U	  allen	  een	  voorspoedig	  verloop	  hebben!	  
	  
Mede	  namens	  het	  gehele	  bestuur,	  
	  
Erick	  Douwes,	  voorzitter	  
	  
	  
	  

	  
Nota	  bene:	  Het	  bestuur	  heeft	  voor	  ARA	  een	  deal	  kunnen	  sluiten	  met	  Verkerk	  stand	  bouwers.	  In	  ruil	  
voor	  het	  plaatsen	  van	  onderstaande	  advertentie	  zal	  Verkerk	  Standbouw	  B.V.	  ons	  gratis	  helpen	  de	  
stand	  van	  ARA	  op	  de	  Restauratiebeurs	  te	  professionaliseren	  en	  extra	  uitstraling	  te	  geven.	  	  
	  
Bovendien	  kan	  U	  als	  ARA	  lid	  –	  mocht	  U	  voor	  uw	  eigen	  bedrijf	  een	  stand	  willen	  huren	  op	  de	  Rb	  2013	  –	  
profiteren	  van	  extra	  korting	  bij	  de	  firma	  Verkerk	  Standbouw	  B.V.	  Als	  U	  contact	  zoekt	  met	  deze	  firma,	  
geeft	  U	  eenvoudigweg	  aan	  dat	  U	  lid	  bent	  van	  A.R.A.	  Nederland.	  
	  
	  
	  



4 
 

Verkerk	  Standbouw	  B.V.	  heeft	  ruim	  20	  jaar	  ervaring	  met	  zowel	  lokale,	  regionale,	  nationale	  als	  
internationale	  vak	  -‐	  en	  publieksbeurzen.	  Of	  het	  nu	  gaat	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  beursstand,	  
ontwerp	  en	  inrichting	  van	  uw	  interieur,	  wij	  nemen	  u	  alle	  zorg	  uit	  handen:	  we	  adviseren,	  denken	  mee,	  
verzorgen	  het	  ontwerp	  en	  voeren	  alles	  zelf	  uit.	  Kwaliteit-‐	  en	  projectbewaking	  staan	  hierbij	  hoog	  in	  
ons	  vaandel.	  Op	  onze	  website	  www.verkerkstandbouw.nl	  vindt	  u	  meer	  informatie	  en	  foto’s.	  
	  

Verkerk Standbouw B.V.  -  Bedrijfsweg 4  -  3481 MG Harmelen 
(0)348-442308  -  info@verkerkstandbouw.nl  -  www.verkerkstandbouw.nl

	  
	  
	  Verkerk	  Standbouw	  BV:	  	  
'Ervaar	  het	  gemak	  van	  het	  uit	  handen	  geven	  van	  concept,	  creatie	  en	  bouw	  van	  uw	  stand'	  


