
Nieuwsbrief 

NLC Werkgroep HAARLEM 

Seizoen 2019-2020 nr.  

14 september  

13:30-16:30 

 Open dag 

De Zilversteen,  

Ir. Lelyweg 50, Haarlem 

Introducees welkom 

 

vanaf 16 september  

 Begin van de cursussen  

 

29 september  

10-17 uur 

 Beurs Midden Nederland 

HF Witte vergadercentrum, 

Henri Dunant plein 4, De Bilt 

 

15 december 

10-17 uur 

 Beurs Haarlem 

Kennemer Sportcentrum 

Ijsbaanlaan 4, Haarlem 

 

 

 1       september 2019 

Open Dag 

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 

Zaterdag 14 september hou-
den we open dag in de Zilver-

steen.  
Kom kijken wat er veranderd 
is en wat er hetzelfde is geble-

ven.  
Neem een introducé mee en 
laat deze kennismaken met 

jouw hobby. En ontmoet oude 
en misschien nieuwe mede 
smeden en slijpers.  

De deur is open van half twee 
tot half vijf.  

Zoals gebruikelijk gaan in de 
week na de open dag de cur-

sussen weer van start.  

Cursusgeld betalen? 

Smeden € 240 (heel seizoen) 

Cabochon Slijpen € 95 (half seizoen) 

Facetteren € 95 (10 lessen) 

Maak het bedrag over op rekening  

NL40 INGB 0005 9313 35 

t.n.v. NLCWGHAARLEM  

en vermeld je naam en cursus 

 

 

Eerste Hulp Bij 

Klussen! 

Blij en Dankbaar.  

Zo voel ik me na de hulp bij het 

klussen en schoonmaken van 
de afgelopen maand. Op het 
verzoek om een bijdrage te 

leveren is door een flink aantal 
leden gereageerd. En vele 
handen maken licht werk.  

Als gevolg hiervan staat “De 

Zilversteen” er weer prima bij 
na de zomer.  

Behalve het schoonmaken, wat 
op zichzelf al een uitgebreide 
klus is, hebben we ook tijd 
gevonden voor een aantal klei-

ne en grote reparaties en ver-
beteringen. Dat alles maakt 
ons clubhuis weer geschikt 

voor nog een 
seizoen smeden 
en slijpen.  

Dank Allemaal.  

Joek 

Van het bestuur ... 

Nadat Koos van Vlijmen had aan-

gegeven dat hij uit het bestuur 

wilde terugtreden, zijn we op zoek 

gegaan naar een vervanger. 

Goed Nieuws: Véronique Brom-

met komt het bestuur van de 

werkgroep Haarlem versterken. 

We heten Véronique van harte 

welkom en hopen op een goede 

samenwerking. We zijn blij dat we 

het aantal bestuursleden nu weer 

op peil hebben. In de afgelopen 

bestuursvergadering hebben we 

de taken binnen het bestuur tegen 

het licht gehouden en opnieuw 

verdeeld. De taakverdeling is nu 

als volgt:  

Joek Veldman: voorzitter,  

Véronique Brommet: secretaris, 

Anneke Elzenaar: penningmees-

ter en cursus administratie,  

Dick Knoester: vicevoorzitter en 

beurszaken,  

Maria de Jong: bestuurslid en PR 

zaken. 

We wensen het bestuur in de nieuwe 

samenstelling een vruchtbare sa-

menwerking toe.  

Cursusleiders 
Koos van Vlijmen was, behalve in 

het bestuur, ook actief als slijpleider 

voor het vrij slijpen op de woensdag 

avond.  

We zijn blij dat we een opvolger voor 

hem hebben kunnen vinden in de 

persoon van Stefan Wassenaar.  

We wensen Stefan veel geluk in zijn 

nieuwe positie.  

Voor de volledigheid vermelden we 

hierbij ook nog onze twee ‘reserve’ 

smeedleiders:  

op dinsdagmiddag staat Wim Elbers 

gereed als Volkert een keer niet kan 

komen.  

Hetzelfde geldt voor Kees Gels, die 

Christine bij gelegenheid kan vervan-

gen op maandagmorgen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag ik mij even voorstellen? Ik 
ben Véronique Brommet en 
enthousiast lid van de donder-
dagavond groep. Sinds kort ben 
ik lid geworden van het bestuur 
van de werkgroep Haarlem. Ik 
geniet al zoveel jaren van alle 
faciliteiten bij het zilversmeden 
en stenen slijpen, dat ik het tijd 
vond worden om ook mijn steen-
tje bij te dragen in de organisa-
tie. Voorlopig zal ik wat secreta-
riaat werkzaamheden verrichten 
en de bibliotheek doen.  
Met groeten, Véronique Brom-
met. 


