
 

RN-Werkgroep: Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten 

1 september 2016 

Beste leden van Restauratoren Nederland.  

Graag breng ik het bericht van Restauratoren Nederland van 13 juli jl. onder de aandacht, waarin  

een oproep gedaan wordt voor deelname in een nieuw op te richten werkgroep restauratoren van 

uurwerken en wetenschappelijke instrumenten (zie https://www.restauratoren.nl/oproep-

deelname-rn-werkgroep-restauratoren-uurwerken-en-wetenschappelijke-instrumenten/ ) Hiervoor 

is een  oprichtingsvergadering gepland op maandag 3 oktober 2016 in het fraaie Vermeer Centrum 

te Delft. 

Het doel van de werkgroep is om restauratoren die met uurwerken/instrumenten te maken hebben 

bijeen te brengen en kennis met elkaar te delen. Tijdens de bijeenkomsten zal de nadruk op de 

problematiek rondom restauraties, toegepaste technieken en conserveringsmethoden liggen.  

Voor de vergadering in het Vermeer Centrum te Delft is onderstaande agenda opgesteld. Ik ben 

zeer verheugd te kunnen melden dat Melgert Spaander bereid is om tijdens de 

oprichtingsvergadering een presentatie te geven over het restaureren van speelwerken in 

uurwerken.  

De agenda ziet er als volgt uit: 

18:15-18:30 uur –  Inloop en welkom 

18:30-19:30 uur – Inhoud en doelstellingen van de werkgroep (door Rob Memel) 

19:30-19:45 uur –  Pauze 

19:45-20:45 uur – Restaureren van speelwerken (door Melgert Spaander) 

20:45-21.30 uur - Fabriceren van snek inrichtingen in de 18e eeuw* (door Rob Memel) 

21:30 uur  – Afsluiting  

* onder voorbehoud i.v.m. eventuele uitloop presentatie van Melgert Spaander 

In verband met een maximum aantal deelnemers in de beschikbare ruimte, dient u zich 

VOORAF AAN TE MELDEN (zie link hierboven). Om de oprichtingsvergadering bij te 

wonen én om deel uit te kunnen maken van de op te richten werkgroep dient u lid te zijn 

van RN.  

Nog geen lid van RN? De aanmelding verloopt eenvoudig door een bericht te sturen aan 

info@restauratoren.nl. Het onderschrijven van de RN-Ethische Uitgangspunten is 

voorwaarde voor het verkrijgen van het RN-lidmaatschap. Dit lidmaatschap kost slechts 

80 euro per jaar (2016). 

 

Graag ontmoet ik u op maandag 3 oktober 2016! 

Vermeer Centrum Delft 

Voldersgracht 21 

2611 EV Delft 

Met vriendelijke groet,  

Rob Memel 
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