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Op het scheiden van het jaar 

hebben we het bericht gekregen 

dat de huur dan de Zilversteen is 

opgezegd. Dit betekent dat we 

per 30 juni het gebouw leeg moe-

ten opleveren. De cursussen en 

activiteiten in dit seizoen kunnen 

in ieder geval doorgaan.  

Het bestuur van de Werkgroep 

Haarlem is inmiddels begonnen 

naar het zoeken van een alterna-

tieve huisvesting. We zoeken een 

ruimte die aan onze eisen voldoet: 

in de buurt, het liefst iets groter 

dan nu en niet al te duur. We 

hebben al een plekje op het oog, 

maar er is nog niets zeker. Zodra 

er nieuws is laten we dit horen! 

Als een nieuwe locatie bekend is, 

kunnen we de verhuizing gaan 

voorbereiden. Hoogst waarschijn-
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Nieuwe facetten 

De uiterste datum voor het 

inleveren van een stukje of een 

advertentie voor het volgende 

nummer is 15 februari. 

Beurs Den Haag 

Op 2 en 3 april 2016 organiseert 

de NLC een beurs in Den Haag 

in het World Forum Convention 

Center.  

N.L.C. A.L.V.  

De Algemene Ledenvergadering 

wordt dit jaar gehouden op 19 

april 2016 in De Bilt. De locatie is 

H.F.Witte Centrum, Henri 

Dunanatplein 4, 3731 CL  De Bilt. 

De zaal is open vanaf 19:00 uur. 

In de week voor de vergadering 

liggen de vergaderstukken ter 

inzage in de Zilversteen. 

Op 9 januari vierden we, zoals 

ieder jaar, het nieuwe jaar met 

een gezellig samenzijn. Het 

was een goed bezochte bij-

eenkomst. Onder het genot 

van een hapje en een drankje 

(met dank aan Anneke) en 

met ‘hoog’ bezoek uit Den 

Haag (Cilia en Chris) hebben we 

het afgelopen jaar doorgenomen 

en het nieuwe jaar besproken. 

Na de bijeenkomst is de kerst-

versiering weer opgeborgen en 

de ruimte klaar gemaakt voor de 

‘normale’ activiteiten.  

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op 13 december hebben we in 

Haarlem weer een geslaagde 

beurs gehouden         .  

Met dank aan de vele vrijwilli-

gers is het voorbereiden, het 

opbouwen, de beursdag zelf en 

het opruimen erg goed verlo-

pen. Op zaterdag avond heeft 

het neerzetten van tafels en 

stoelen zelfs een record opge-

leverd: nooit eerder ging het zo 

snel. Op de beursdag zelf wa-

ren de bezoekers goed ge-

stemd en de standhouders 

keken na afloop heel tevreden. 

Ook heeft de NLC 8 personen 

en 2 families als nieuw lid inge-

schreven. Aan het eind van de 

lange dag hebben we traditie-

getrouw chinees gegeten in 

een prachtig versierde Zilver-

steen           .  

Aan iedereen die zijn of haar 

steentje heeft bijgedragen:  

BEDANKT ! 

3    14 januari 2016 

lijk moet er voordien nog het nodige 

gebeuren om het gebouw voor ons 

doel in te richten. Tegen die tijd zul-

len we een boel handige handjes 

kunnen gebruiken en is iedere hulp 

welkom. We houden je op de hoogte 

Beurs 

In de Zilversteen staan 6 nieuwe, 

in hoogte verstelbare stoelen. We 

zijn benieuwd of ze bevallen. 

Kom jij elke les extra vroeg, zo-

dat je zeker weet dat je op een 

nieuwe stoel kan zitten? Laat het 

ons weten! Vind je de oude stoel 

eigenlijk veel lekkerder? Vertel 

het je cursusleider. Het bestuur is 

van plan om, afhankelijk van de 

reacties, te besluiten om wel of 

niet meer verstelbare stoelen te 

kopen en jouw mening helpt 

hierbij.  

—NIEUWS—NIEUWS—NIEUWS-- 

Verhuizing !  

Nieuwe stoelen 


