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Nieuwjaars bijeenkomst 

Vanaf 13:30 tot 16:30  

In de Zilversteen 

Vanaf 15 januari 

Begin van de cursussen 

 1       december 2017 

BEURS 

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 

Weekprogramma 

921. Dat is het aantal kaartjes 

dat uitgegeven is aan bezoe-
kers op 17 december voor 

onze mineralen en fossielen 
beurs. Daar mogen we best 
trots op zijn, want de afgelo-

pen jaren schommelde het 
aantal kaarten tussen de 800 
en 900.  

Naast de 921 bezoekers heb-
ben ook 120 standhouders en 
ongeveer 60 vrijwilligers de 

Kennemersporthal weten te 
vinden. De sfeer was als van-

ouds: gezellig en informatief.  

Heel veel dank aan de men-

sen die deze beurs weer tot een 
goed einde hebben gebracht. 

Van de tafel-opzetters op zater-
dag tot en met de kaartverko-
pers en van de kinderslijpen-

begeleiders tot de smeden en 
slijpers, iedereen heeft zijn bij-
drage geleverd. En, niet te ver-

geten, een speciale vermelding 
voor de koks die het eten na 
afloop hebben verzorgd!  

2018 
Het bestuur van de NLC Werk-
groep Haarlem wenst u een 
heel 

Gelukkig, 

   Gezond, 

                   Creatief, 

Handig, 

  Glanzend, 

            Energiek, 
  Inspirerend, 

                             Praktisch, 

Gezegend, 

    Origineel, 

           Fortuinlijk, 

                                Succesvol, 

Voorspoedig, 

                      Weldadig, 

        Artistiek en  

Fantasievol  

2018 toe. 

 

Maak er wat van! 

Nieuwjaars Bijeenkomst 

De nieuwe generatie lapidaristen? En er werd ook veel gekletst ... 

Net als ieder jaar houden 

we ook in 2018 weer een 

Nieuwjaarsbijeenkomst. Op 

zaterdag 13 januari bent u 

tussen half twee en half vijf 

welkom in de Zilversteen. 

Hapjes en drankjes staan 

klaar en het clubhuis is voor 

de gelegenheid versierd. 

Maak kennis met clubleden 

van andere cursussen of 

ontmoet oude bekenden. 

Nieuwtjes uitwisselen of 

gewoon bijkletsen mag na-

tuurlijk ook.  

De nieuwjaarbijeenkomst is ook 
een prima gelegenheid voor 

geïnteresseerden om eens te 
zien wie we zijn en wat we doen. 

Neem dus gewoon een introducee 
mee.  


