
De TAXATIE- en RESTAURATIE ADVIES-AVOND van Lionsclub  Haarlem-
Spaarne besteedt de opbrengst aan Triple ThreaT. De jongerencommunity 
in Haarlem-Oost en Schalkwijk. 
Beelden, sieraden, keramiek, schilderijen, boeken en andere objecten kunt u 
13 november 2018 laten taxeren in het Seinwezen. Bovendien geeft Restauratie-
atelier De Riemkap uit Heemstede een lezing over hoe je schade aan papieren 
objecten kunt voorkomen en herstellen.

Meer weten? Bezoek onze website of Facebook pagina:
www.haarlemspaarne.lions.nl of Facebook/taxatie en restauratie advies

Kunst of kitsch in Haarlem wordt elk najaar 
gehouden. Dierbare spullen worden getaxeerd en 
u krijgt restauratie advies. Daarvoor zijn aanwezig 
fi ne art consultant  Jim van der Meer Mohr (www.
vandermeermohr.nl) en taxateur Caroline Koopman 
(www.antiekcheck.nl). Frits en Ischa Hazenberg van 
De Riemkap (www.riemkap.nl) geven adviezen over 
papier restauraties. Zonder objecten erbij zijn? 
U steunt dan Triple ThreaT en hoort tijdens de 
avond over gevarieerde onderwerpen.

Dinsdag 13 november: zaal open vanaf 
19.00 uur, programma van 19.30 tot 22.00 uur.

Toegang
10 euro per persoon en 
10 euro per object (maximaal 
drie per persoon).

De opbrengst is voor 
Triple ThreaT.

Aanmelden via 
haarlem.spaarne@lions.nl 
met opgave van het aantal 
objecten.
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Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem 
(navigatie: voer in Kinderhuissingel 2)

Het Seinwezen is verduurzaamd industrieel 
erfgoed voor ontmoeten, vergaderen, 
flexwerken en feesten. Route: zie www.seinwezen.nl/contact 
Parkeren gratis, soms door drukte beperkt

Koning bezoekt Triple ThreaT
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Triple ThreaT, ooit gestart als jongereninitiatief, is inmiddels 
als vernieuwende activiteit landelijk spraak makend. 
Activiteiten als dans en basketbal koppelt Triple ThreaT aan 
cultuur, maar ook is er huiswerkbegeleiding mogelijk.  
Deze aanpak spreekt heel veel jongeren aan. Allemaal 
kunnen ze participeren en doorgroeien in Triple ThreaT.  
Zo bijzon der, dat Koning Willem-Alexander bij zijn bezoek 
zich daarover persoonlijk liet informeren door de 
initiatiefnemers.  www.triplethreat.nl


