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Beurs 

Het lijkt nog ver weg, maar na 

de vakantie is de mineralen-

beurs op 25 september ineens 

dichtbij. Houd er alvast rekening 

mee. Mede door de beurs kun-

nen we het machinepark op 

peilhouden en onze hobby be-

taalbaar.  Zaterdag 24 septem-

ber wordt de beurszaal ingericht 

met meubilair en zondag laat 

MN zien wat ze in huis heeft. Je 

kunt werk tentoonstellen of 

helpen bij de demonstraties. 

Nadere mededelingen volgen. 

 

Trouw 

Onze secretaris, Dick van der 

Plas gaat donderdag 26 sep-

tember trouwen. We wensen 

het echtpaar een mooie dag toe 

en een mooie toekomst. In het 

clubhuis is de trouwkaart opge-

prikt.  

 

Vertrek 

Na het besluit om te verhuizen 

hebben Berend Jan een Aaltje 

besloten om met de werkzaam-

heden voor Middden Nederland 

te stoppen. We zullen ze beiden 

missen. 

 

Slotavond 25 mei 

Woensdagavond vanaf 19:30 uur 

belooft weer het begin te zijn van 

een leuke slotavond. De prijsjes 

voor de verloting zijn al bij elkaar 

gezocht en ook onze kennis over 

mineralen zal op de proef gesteld 

worden. 

In de afgelopen maanden is er 

hard gewerkt aan cabochons, 

ringen en andere werkstukken. 

Naar jouw prestatie is een ander 

zeker nieuwsgierig. Neem dus je 

werk mee om het te showen. 

 

Schoonmaak 

Na gedane arbeid is het goed 

schoonmaken geblazen. Het keu-

kenhoekje moet gedaan, het 

toilet geboend, de tafels afgeno-

men en de vloer gedweild. Het 

slip uit de overloopton moet afge-

voerd worden. Kortom te veel 

werk voor een paar mensen. 

Vrijdag 27 mei van 10:00 tot 

15:00  en maandag  30 mei van 

10:00 tot 15:00 uur is het Berg-

kristal open om schoongemaakt 

te worden. Meld je aan; vele han-

den … Je weet wel. 

Laat aan Reinier weten of je 

komt. rt.pilon@xs4all.nl 

 

Excursie. 

Op zondag 17 april zijn 6 leden 

van de club naar Anwerpen ge-

weest; naar de Minerant. De reis 

ging zeer voorspoedig en om 

12:00 uur liepen we bij de beurs 

naar binnen. Ook op deze beurs  

werden de ogen snel groter dan 

de portemonnee  toe laat.  

Als er voor volgend jaar ideeën 

zijn voor een excursie, geef deze 

dan door. Bij een excursie leer je 

ook clubleden weer beter ken-

nen. 

 

Marktdag 

Zaterdag  10 September is er 

een marktdag in De Bilt. Vorig 

jaar was NLC-MN op die markt 

present en dit jaar gaan we weer 

meedoen. Het zet de club in de 

region op de kaart. Vind je je het 

leuk op een aantal uren bij de 

kraam te helpen, geef je dan op. 
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Informatie. 

 2e Pinksterdag: 

zilverdag in Schoon-

hoven. 

 25 mei: slotavond 

MN 

 7 september: ope-

ning van het seizoen 

 10 september: 

marktdag in De Bilt 

 25 september Beurs 

in De Bilt 

 www.mineralenbeurzen.nl 

 Www.mineralennlc.nl

diensten 

Gaatje boren € 1,00 

Grote zaag  

per snede 

€ 2,00 

Losse les slijpen 

of smeden 

€ 7,50 

Figuurzaagjes 

(12 stuks) 

€ 1,60 

Schuurpapier 

meer dan 1600 

€ 0,60 

  

  

Nieuwsbrief 

NLC algemeen 

De algemene leden vergadering is geweest. In de komende facet-
ten komt er een kort verslag van.  
Het komt nog steeds voor dat cursusgeld voor het slijpen of sme-
den naar de ledenadministratie over wordt gemaakt. Dat is niet 
de bedoeling. Alleen de contributie moet naar de ledenadmi-
nistratie.  

www.mineralenbeurzen.nl

