
Nieuwsbrief 

NLC Werkgroep HAARLEM 

Seizoen 2015-2016 nr.  

29 augustus tot 3 september 

Schoonmaak-week 

Kom helpen bij het schoonaken 

van ons clubhuis! Zie elders in 

deze Nieuwsbrief. 

 

10 september OPEN DAG 

Tijdens de open dag kan je het 

nieuwe clubhuis komen 

bewonderen.  

Onder het genot van een hapje 

en een drankje kunnen ook 

vakanties, het nieuwe 

cursusseizoen en andere 

belangrijke en minder belangrijke 

zaken worden besproken.  

 

Vanaf 12 september:  

Begin van de cursussen 

 

25 september 

Beurs NLC Midden Nederland 

In het sport en vergadercentrum 

WITTE in De Bilt houdt de NLC 

Midden Nederland haar jaarlijkse 

beurs. Heb je nog iets nodig voor 

je hobby? Dit is je kans! 

De beurs is van 10 tot 17 uur. 

Het adres is:  

Henri Dunantplein 4, De Bilt 

6        18 augustus 2016 

DE LAATSTE LOODJES ... 

Dat geldt ook voor de kasten; meer 

ruimte en beter ingedeeld. Ook heb-

ben we een plekje gevonden voor 

dingen die ‘vroeger’ ergens onderin 

lagen en nu in volle glorie beschik-

baar zijn en makkelijker gebruikt 

kunnen worden. 

Maar het is nog niet af; de keuken is 

nog niet geplaatst, het plafond is nog 

niet helemaal dicht en zo zijn er nog 

veel puntjes die aandacht vragen. 

Toch lijkt het erop dat we op tijd voor 

het cursusseizoen klaar zullen zijn. 

Op de open dag (10 september) kan 

je het eindresultaat komen bewonde-

ren!  

Maandag 
  -ochtend Smeden 
  -avond Smeden 

  -avond Cabouchon slijpen 

Dinsdag 
  -middag Smeden 
  -middag Vrij slijpen 
  -avond Smeden 

  -avond Facetteren 

Woensdag 
  -avond  Smeden 

  -avond  Vrij slijpen 

Donderdag 
  -ochtend  Smeden 

  -avond  Smeden 

Vrijdag 

  -avond  Smeden 

Zaterdag 

  -ochtend  Smeden 

Schoonmaken  

Terwijl de meeste Nederlanders 

vakantie vierden, is er aan de 

Lelyweg heel veel werk verzet. In 

het nieuwe clubhuis is gezaagd, 

geboord en geschroefd dat het 

een lieve lust was. Daarmee is 

een schitterende werkruimte ver-

rezen, zowel voor de slijpers als 

voor de smeden. Door de inspan-

ning van allerlei gulle gevers ziet 

alles er schitterend uit. Er is pek 

gevonden voor alle ‘oude’ appara-

tuur en ook voor een aantal nieu-

we spulletjes. Bovendien is, door 

de extra ruimte, alles wat over-

zichtelijker en ruimer neergezet. 

Smeedruimte: rechts de soldeertafels; achterin de hangmotoren en boren 

Slijpruimte: rechts slijpen, achter zagen, links (niet op de foto) facetteren 

Weekprogramma 

Als de verbouwing afge-

werkt is en de inrichting 

voltooid,  zijn we nog niet 

klaar! Voordat we kunnen 

beginnen met het cursus-

seizoen moet alles nog 

schoon worden afgele-

verd. In de week van 29 

augustus tot 3 september 

willen we graag alles spic 

en span ma-

ken. Daarvoor 

vragen we 

weer je hulp. 

Kan je in die 

periode mee-

helpen, stuur 

dan een be-

richtje naar 

het bestuur of 

naar je cursus 

leider. 


