
Nieuwsbrief 

NLC Werkgroep HAARLEM 

Seizoen 2015-2016 nr.  

Een nieuwe wals, met vertra-
ging, breder werkgebied en 
meer groeven 

Nieuwe voorzieningen 

Nadat vorig jaar de slijpappara-
tuur was vervangen, staan er dit 
seizoen enkele nieuwigheden 
voor de smeden klaar. Het meest 
in het oog springend is de nieuwe 
wals, met vertraging en vier extra 
sleuven voor halfrond draad. 
Maar er is ook een ‘leer plek’ in 
ontwikkeling met een opzet tafel, 
een hangmotor en een graveer-
kogel, voor zet– en graveerwerk.  

Ook zijn bijna alle vijlen vernieuwd 
en zijn de soldeerplekken opgefrist 
met nieuwe stenen en platen. En is 
het slingergiet apparaat nu operati-
oneel. Er zijn 6 nieuwe, in hoogte 
verstelbare, stoelen aangeschaft. 
Als ze goed bevallen is er nog een 
optie op meer, maar we willen eerst 
even bekijken of deze stoelen ge-
schikt zijn voor iedereen. 

 

Week-programma 

Maandag 
-ochtend 
-avond 

-avond 

 
Smeden 
Smeden 
Cabouchon 

slijpen 

Dinsdag 
-middag 
-middag 
-avond 
-vond 

 
Smeden 
Vrij Slijpen 
Smeden 

Facetteren 

Woensdag 
-avond 
-avond 

 
Smeden 

Vrij Slijpen 

Donderdag 
-ochtend 
-avond 

 
Smeden 

Smeden 

Vrijdag 
-avond 

 

Smeden 

Zaterdag 
-ochtend 

 

Smeden 

 - oproep - 
Dit is de allereerste 

nieuwsbrief van de werkgroep 

Haarlem. In deze nieuwsbrief 

hopen we jullie op de hoogte 

te houden van actuele dingen. 

De Facetten komt volgend 

jaar maar 4 keer uit (zoals 

besloten op de Algemene 

Leden Vergadering) en 

daarom lijkt het ons 

verstandig om Haarlemse 

zaken wat vaker met iedereen 

te delen.  Om dit mogelijk te 

maken zijn er een aantal 

zaken nodig: INHOUD en 

VERSPREIDING. 

Wil je iets delen met iedereen, 

laat het dan weten, bij 

voorkeur via de mail 

{joek.veldman@planet.nl} 

maar anders kan natuurlijk 

ook.  

We willen graag van zoveel 

mogelijk cursisten het e-mail 

adres ontvangen, zodat de 

nieuwsbrief snel op de juiste 

plek komt. Mensen zonder e-

mail kunnen de nieuws-

brieven in het clubhuis lezen. 

De zomer is al weer bijna 

voorbij, en ik hoop dat jullie er 

allemaal lekker van hebben 

genoten! 

Binnenkort begint voor ons 

het nieuwe seizoen bij de 

N.L.C. voor de cursussen 

zilversmeden, cabouchon 

slijpen en facetteren. Ook 

kunnen we weer vrij slijpen, 

als je gekwalificeerd bent, 

natuurlijk. 

We kunnen een aantal nieuwe 

gezichten verwelkomen, maar 

het merendeel is natuurlijk 

vertrouwd. De wachtlijst wordt 

maar langzaam korter. 

In het clubhuis is het een en 

ander veranderd (zie hieron-

der) maar de meesten van 

ons zullen gewoon weer aan 

het werk gaan, alsof er geen 

vakantie is geweest. 

Gedurende dit jaar gaan we 

de slingergietmachine in ge-

bruik nemen. Dit gaat natuurlijk 

gepaard met de nodige instruc-

ties en begeleiding. De cursus-

leiders gaan eerst leren hoe  dit 

proces gaat en daarna kunnen 

ze deze kennis overdragen. Er is 

meer voor nodig dan alleen het 

apparaat aan zetten ... 

Ook richten we een leerplek in 

om zet– en graveer-technieken 

te leren.  Het is dan ook de be-

doeling dat iedereen hier gebruik 

van kan maken door te wisselen 

van plek, in overleg met de cur-

susleider. 

Verderop in het jaar organiseren 

we weer de beurs. Dit jaar wordt 

deze gehouden op zondag 13 

december en we hopen natuur-

lijk weer op vele helpende han-

den om het geheel een succes 

te maken.  

Ik hoop dat we er met z’n allen 

weer een goed en creatief jaar 

van kunnen maken! 

 

EEN NIEUW BEGIN 

Informatie 

 Week  38  
begin van de cursussen 
(dat is dus vanaf 14 sep-
tember) 

 Zondag 27 Sept.: 
beurs NLC Midden Neder-
land 
Henri Dunantplein 4, de Bilt 

 De zilverprijs voor plaat en 
draad is vastgesteld op  
€ 0,80 per gram 

1    13 september 2015 


