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Nieuwsbrief
Slinger ~ Gieten
modellen maken om te gieten.
In de slingergiet-machine gieten we
met de ‘verloren was’ methode. Dat
houdt in dat je een was-model
maakt, dat inbed in gips, de was
eruit smelt en vervolgens zilver in de
vrijgekomen ruimte giet met de slinger-gietmachine. Stap 1 is dus een
wasmodel maken!

Klimt02
een tip voor de liefhebbers van
sieraden, maar dan on-line: de
website www.klimt02.net heeft
heel veel juwelen en gerelateerde
informatie over beurzen en tentoonstellingen. Op de site kan je je
ook opgeven voor een nieuwsbrief.
Helaas is de site in het Engels,
maar de plaatjes zijn internationaal.

Zilvermaan
puur van eigen bodem is een schat
aan informatie over zilversmeden,
stenenzetten en aanverwante onderwerpen: www.zilvermaan.com .
Kijk er een rond! Als je wilt kun je je
registreren en is er de mogelijkheid
om bijvoorbeeld vragen te stellen in
het forum. Aanrader voor de smeden onder ons!

Week-programma
Maandag
-ochtend
-avond
-avond

Smeden
Smeden
Cabouchon
slijpen

Dinsdag
-middag
-middag
-avond
-avond

Smeden
Vrij Slijpen
Smeden
Facetteren

Woensdag
-avond
-avond

Smeden
Vrij slijpen

Misschien heb je hem wel eens
zien staan, die grote blauwe machine in de hoek; de slingergietmachine. Hij is in het afgelopen
seizoen opgeknapt en weer gebruiksklaar gemaakt.
We werken er nu hard aan om
hem te gaan gebruiken. Wat nog
nodig is, zijn instructies en een
handleiding voor de cursusleiders.
MAAR voor ‘iedereen’ kan beginnen met slingergieten moeten we

Dit is voor ‘ons zilversmeden’ een
geheel nieuwe tak van sport. Het
goede nieuws is dat was heel makkelijk te bewerken is; je kan het met
simpele gereedschappen bewerken.
Groffe vijltjes, zagen en mesjes zijn
prima geschikt. Afhankelijk van de
soort was die je gebruikt (ja, er zijn
veel verschillende wassoorten – kijk
maar eens in de BijouModern catalogus) kan je strakker of juist vloeiender ontwerpen creëren.
Op de club hebben we een was
basis-ringvorm in
voorraad (€ 1 per
cm) om te beginnen. Leef je uit en
maak je eerste
wasmodel.

Wals
Onze nieuwe wals vertoont na
een paar weken al duidelijk sporen van gebruik. Dit is zonde en
niet nodig als we met z’n allen
met verstand met de wals omgaan. Weet je iets niet precies of
ben je onzeker over het walsen:
vraag het je cursusleider. Voor
alle zekerheid hier nog een keer
de basisregels, zodat we nog lang
plezier houden van deze schitterende wals.

Sierraad Amsterdam
Voor de liefhebbers van sieraden
en de ontwikkelingen op het
vakgebied is en begin november
de SIERAAD ART FAIR in de
Westergasfabriek in Amsterdam.
Van vrijdag 6 tot zondag 8
november. Meer info:
www.sieraadartfair.com

Nieuwe facetten
heb je nog iets wat je met de hele
club wil delen: meldt het in ons
clubblad Facetten. De uiterste
datum voor het inleveren van een
stukje, foto’s of een advertentie
voor het volgende nummer is 15
november.

Beurs
De beurs komt eraan! Op 13
december is het weer zover.
Houdt de datum vrij, meldt het
aan familie en kennissen. Tot die
tijd kan je vast nadenken over
jouw bijdrage aan de
beursactiviteiten. Vóór de beurs
komt Anneke of Henk langs om
je bijdragen te inventariseren.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Alleen voor ‘zachte’ metaalsoorten (koper, zilver, alpeca,
messing, enz.)
Vóór het walsen het metaal
GOED UITGLOEIEN,
goed AFKOKEN in vitrex,

Donderdag
-ochtend
-avond

Smeden
Smeden

Vrijdag
-avond

Smeden

en het metaal GOED DROGEN.

Zaterdag
-ochtend

Smeden

Walsen in kleine stapjes gaat
het best!

daarna GOED AFSPOELEN in
schoon water,

zoals ieder jaar vieren we met z’n
allen, onder genot van een hapje
en een drankje, het nieuwe jaar
met een gezellig samenzijn.
Deze keer is de
nieuwjaarsbijeenkomst op 9
januari 2016 van 13:30 tot 16:30.
NB: de nieuwjaarsbijeenkomst
van de NLC is dit jaar op
donderdag 14 januari 2016. Meer
daarover in de Facetten.

Kerstvakantie
Na de beurs op 13 december
sluiten we het clubhuis voor de
kerstvakantie. De cursussen
beginnen weer in de week na de
nieuwjaarsbijeenkomst, dus
vanaf 11 januari 2016.

