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NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
VERHUISBERICHT
Verhuizing

Per :

18 juni 2016

Op 18 juni heeft een flink aantal
clubleden het mogelijk gemaakt dat
we alle spullen van het oude clubgebouw naar het nieuwe hebben
kunnen verhuizen. En dat in een
record tijd. Met twee bestelwagens
en een groot aantal handen zijn
alle machines, dozen en andere
spullen in ongeveer een halve dag
overgebracht.

Oud adres:

de Zilversteen,
Oudeweg 30, 2031 CC HAARLEM

Nieuw adres:

de Zilversteen, *)
Ir. Lelyweg 50, 2031 CD HAARLEM

Telefoon:

023-536 14 72 (niet gewijzigd)

In de weken daarvoor hebben andere vrijwilligers helpen schilderen
en klussen. Het resultaat mag er
wezen! En hoewel we nog lang niet
klaar zijn, is het wel duidelijk geworden dat het nieuwe clubhuis
een flinke verbetering zal zijn qua
ruimte en mogelijkheden.

Onder het genot van een hapje
en een drankje kunnen ook
vakanties, het nieuwe
cursusseizoen en andere
belangrijke en minder belangrijke
zaken worden besproken.
Vanaf 12 september:
begin cursusseizoen

Oudeweg
Klussen

Ons clubhuis aan de Oudeweg
heeft de naam “de Zilversteen”
gekregen.

Verbouwing

De vraag is nu: moet de nieuwe
locatie ook zo heten, of is het gewenst om een nieuwe naam te
geven aan een nieuw clubhuis?
En zo JA, welke naam dan?
“de nieuwe Zilversteen” misschien?
Heb je een menig hierover, of suggesties voor een nieuwe naam, of
vindt je dat alles zo moet blijven?
Laat het weten aan het bestuur of
aan je cursusleider.

Na je vakantie: klussen aan het
clubhuis

Tijdens de open dag kan je het
nieuwe clubhuis komen
bewonderen.

Kan je helpen, laat het ons weten ...

De naam is erg toepasselijk voor
een clubhuis van de werkgroep
Haarlem van de NLC.

In je vakantie: lekker niks

10 september OPEN DAG

De komende weken zullen we
moeten uitpakken, opknappen,
schilderen, inruimen, organiseren
enzovoort.

*) Vraagje

Vóór je vakantie: klussen aan
het clubhuis

Verhuizing

Na de verhuizing is er nog veel
werk te doen voordat we weer
gezellig met z’n allen kunnen
hobbiën.
Bijvoorbeeld:
 Alle deuren en kozijnen moeten worden geschilderd
 Kasten moeten worden ingepakt
 De plafondplaten moet nog op
hun plek
 Water voor de slijpmachines
(toevoer en afvoer)
 Gas voor de soldeertafels
 Afzuiging van soldeerplekken
 Electra en verlichting
 Enzovoort …
In de afgelopen tijd hebben al
veel mensen zich bereid verklaard om hierbij te helpen. Voor
specifieke klussen zullen we per
e-mail om hulp vragen.
Houdt je e-mail in de gaten!

