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schoonmaken. Dus er worden 

vrijwilligers gevraagd om die 
klus te klaren. Aanmelden via 

nlcmiddenneder-
land@gmail.com 

 
Voor het onderhoud van de 

verwarming komt er een mon-

teur, maar voor het doorspoe-
len van afvoerleidingen, het 

poetsen van lampen en ma-
chines enz. zijn toch echt le-

den van de club nodig. De 
vloer lakken en muren verven 

is ook nodig. 
 

Vooruitzicht 
In september start de club 

weer op 4 september. Om 
ieder weer een plek te geven 

moet je opgeven wanneer je 
wilt komen en of je gaat slij-

pen of smeden (of beide) 
We hopen van harte dat alle 

slijp- en smeedleiders weer in 
staat zijn om ook volgend 

cursusjaar weer ‘hun’ groepje 
te begeleiden. Voordat je weer 

kunt beginnen is het wel nodig 
dat er betaald wordt. De prijs 

voor een cursus wordt niet 
verhoogd.  

Nieuwe leden zijn van harte 
welkom dus vertel over je 

hobby en maak een ander 
enthousiast. 

Algeme Ledenvergadering NLC 

Wanneer is er een goede moge-
lijkheid om de hobbyruimte in 

Haarlem goed te bekijken? Nou, 
bij de komende ALV! 

 
Tijdens de ALV presenteert het 

hoofdbestuur de gang van zaken 

van de vereniging.  Opmerkingen 
en ideeën zijn welkom. Ook vindt 

er een wisseling plaats van be-
stuursleden. Daar is instemming 

van de leden voor nodig en die 
moeten er dan wel zijn.  Het be-

stuur probeert in ieders belang te 
handelen. Verdere informatie 

staat in de Facetten. Als je van 
plan bent erheen te gaan, pro-

beer dan samen te reizen met 
een ander die ook wil gaan. 

De zomer is weer in zicht ... 
 

Helaas stoppen de ‘normale’ 
activiteiten tot september. Om 

het seizoen af te sluiten is er 

woensdagavond 15 mei de gele-
genheid om bij een hapje en een 

drankje elkaar weer te spreken. 
Neem vooral werkstukken mee 

om die te showen. Om halfacht is 
het Bergkristal open.  

Een lichtpuntje is misschien dat 

Jan Geelen om in de zomer de in 
het clubhuis te slijpen/ smeden. 

Kosten: €8,—. Start van af 6 juni. 

Informatie en aanmelden bij Jan 

Geelen. jmoorefun1@gmail.com 

 
Schoonmaak 

Tijdens een periode flink werken 
is  er ook veel stof geproduceerd.  

Willen we volgend jaar weer fris 
beginnen, dan moet eerst alles 

weer geveegd, gezogen en ge-
sopt. Na de laatste avond is er 

een (middag-)dag  voor het 

Welkom op de laatste avond van dit seizoen, woensdag 15 mei vanaf 19:30. 

Reinier,  Elly, Marja, Bas 

Bergkristal 

Voordorpsedijk 43A, De Bilt 
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Informatie. 

 ALV 17 april vanaf 

19:30 uur in Haar-

lem. Ir. Lelyweg 50. 

  

 15 mei afsluiting  

van het seizoen MN 

Van 19:30 uur tot 

22:00 uur 

 Opening woensdag 

4 september 

 Beurs MN 29 sept. 

 Betalen: NL86 RABO 

0121 3668 47 t.n.v. 

N.L.C. 

 www.mineralenbeurzen.nl 

 www.mineralennlc.nl

diensten 

Gaatje boren € 1,00 

Grote zaag  

per snede 

€ 2,00 

Losse les slijpen 

of smeden 

€ 8,00 

Figuurzaagjes 

(12 stuks) 

€ 1,60 

Schuurpapier 

meer dan 1600 

€ 0,60 

  

  

Nieuwsbrief 

Van het bestuur 
Bas Oudewortel neemt het voorzitterschap van de club op zich. Daar zijn we blij mee. Teuson is 
bereid om MiddenNederland te vertegenwoordigen bij het hoofdbestuur in Den Haag. Het is be-
langrijk dat hij goed op de hoogte is van het reilen en zeilen van MN. Dat kan als hij lid is van ons 
bestuur.  Wendy de Pater heeft wel wat tijd om  bestuurstaken te verrichten zoals de nieuwsbrief 
en berichten in de facetten. 
 

Mineralenbeurs: 
Onze beurs is dit jaar op zondag 29 september en de opbouw op 28 september. Zet deze beurs data in 
je agenda. Elke vrijwilliger is nodig om van deze happening weer een succes te maken. 

 

We wensen iedereen een fijne zomer. 

www.mineralenbeurzen.nl

