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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 

Donderdag 
-ochtend 
-avond 

 
Smeden 

Smeden 

Vrijdag 
-avond 

 

Smeden 

Zaterdag 
-ochtend 

 

Smeden 

25 mei SLOTAVOND.  

Iedereen is uitgenodigd om 

gezellig het einde van het 

cursusseizoen te komen vieren. 

Voor de laatste keer in de 

Zilversteen! Laat je mooiste 

werkstukken zien en bewonder 

het werk van de anderen. Zoals 

altijd zijn er ook mooie prijzen te 

winnen in de verloting. Voor alle 

duidelijkheid: in de week van 23 

tot 28 mei worden de laatste 

cursussen gegeven. 

18 juni VERHUIZEN 

Na de slotavond gaat het ‘grote 

inpakken’ beginnen. Op zaterdag 

18 juni moet alles worden 

verhuisd naar de Lelyweg. Zet 

het in je agenda en meldt ja aan; 

We kunnen heel veel handjes 

gebruiken! 

10 september OPEN DAG 

Tijdens de open dag kan je het 

nieuwe clubhuis komen 

bewonderen.  

Onder het genot van een hapje 

en een drankje kunnen ook 

vakanties, het nieuwe 

cursusseizoen en andere 

belangrijke en minder belangrijke 

zaken worden besproken.  

Het bestuur van de werkgroep 

Haarlem heeft de afgelopen tijd 

gezocht naar een waardige opvol-

ger voor de Zilversteen. Er zijn 

diverse kandidaten gevonden en 

weer afgevallen. Uiteindelijk heb-

ben we een pandje gevonden aan 

de Ir. Lelyweg in Haarlem. Het ligt 

in het industriegebied Waarder-

polder, tegenover het Milieuplein 

van de Gemeente. Al met al geen 

toeristische omgeving, maar het 

pand is prima geschikt voor ons 

doel: slijpen en smeden. 

Er is nog veel nodig om van een 

bedrijfshal een clubhuis te maken; 

wanden, vloeren en plafonds maken, 

verlichting en verwarming regelen, 

schilderen en aankleden. En natuur-

lijk het verhuizen zelf. De ‘ruwbouw’ 

laten we doen door een aannemer, 

maar er blijft genoeg over voor ons. 

In de komende tijd zullen we je dan 

ook vragen te helpen.  

Behalve alle voordelen heeft een 

groter clubhuis ook een nadeel: de 

huur is flink hoger! Dit betekent dat 

ook het cursusgeld volgend jaar 

omhoog gaat. 

CLUBHUIS NIEUWS 

… de afstand van het oude naar 

het nieuwe clubhuis 730 meter is? 

… het vloeroppervlak van de Lely-

weg ruim 2x zo groot is? 

… slijpers, smeden en de opslag-

ruimte dus meer ruimte ter beschik-

king krijgen? 

… de keuken er, qua oppervlak, 

het meest op vooruitgaat? 

… dat we het bovenste deel niet 

gaan gebruiken (de hal is 4,7 m 

hoog)? 

… bushalte ‘Ingenieur Lelyweg’ het 

dichtst bij is? 

… parkeren voor de deur kan? 

… er ook aan fietsen gedacht is: er 

is een fietsenrek. 

… we soms muziek kunnen horen 

van ‘de buren’? 

… de buren ons dus ook wel eens 

zullen horen! 

… er 48 dagen zitten tussen ‘we 

hebben de sleutel’ en ‘verhuizen’? 

… er 84 dagen zitten tussen 

‘verhuizen’ en ‘open dag’? 

… dat dat lang lijkt maar snel voor-

bij gaat? 

…  

 

4        28 april 2016 

WIST JE DAT … 

Het interieur van het clubhuis 

“vóór behandeling”. Achterin is 

de straatkant en de ingang. Daar 

komt ook de keuken. In het mid-

den is de smeedruimte en voor-

aan op de foto is de slijpruimte ge-

pland. Er komen wanden met glas 

en deuren en een verlaagd plafond. 

Helemaal voorin (onder de foto-

graaf!) zijn de toiletten. 


