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10-13 november 

Sierraad Art Fair 

Internationale beurs voor 

bijzondere sieraden, fashionista’s 

en design-afficionado’s. In de 

Westergasfabiek in Amsterdam 

 

4 december 

Beurs NLC Haarlem 

Kennemersporthal 

10 tot 17 uur 

Zet het vast in je agenda… 

Dit betekent ook dat op zaterdag 

3 december en maandag 5 

december GEEN cursussen 

worden gegeven. 

 

Kerstvakantie 

Zie ook ‘beursnieuws’ 

 

7 januari 2017 

Nieuwjaarsreceptie van de 

Werkgroep Haarlem 

 

Vanaf 9 januari 

Cursussen gaan weer beginnen 

volgens het weekprogramma 

2        22 oktober 2016 

Het Clubhuis is GEOPEND 

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 

De ledenadministratie wordt vanaf 

nu verzorgd door Dick Knoester. 

Dick heeft deze taken van Nick 

overgenomen.  

De contact gegevens van de leden-

administratie zijn:  

Dick Knoester 

Telefoon: 0172-43 22 89 

e-mail: nlcledenbeheer@gmail.com 

Het rekeningnummer is ongewij-

zigd gebleven: 

NL49 INGB 0003 1724 93 

 

We zijn inmiddels al weer volop 

‘in bedrijf’ in ons nieuwe clubhuis. 

In het begin was het nog even 

zoeken waar alles terecht is geko-

men, maar dat was snel voorbij. 

Door de ruimte en de ruime opzet 

is alles erg overzichtelijk gewor-

den.  

De opening/ receptie was erg 

gezellig en werd goed bezocht. Er 

zijn ca.95 personen komen kijken 

naar hoe het geworden was. Voor 

een Open Dag in Haarlem is dat 

veel, maar in het nieuwe clubhuis 

gaat dat prima! Het bestuur maak-

te van de gelegenheid gebruik om 

allen die aan de verbouwing heb-

ben bijgedragen hartelijk te be-

danken. Voor de ‘harde kern’ van 

de klussers ging het bedankje verge-

zeld van een flesje wijn en bloemen. 

Er wordt door een enkeling 

wel geklaagd over de enor-

me afstanden die moeten 

worden overbrugd. Naar de WC’s, 

naar de koffie en naar mede cursis-

ten om te kletsen ... 

De computer en WiFi zijn inmiddels 

geïnstalleerd en worden gebruikt. Er 

blijven, zoals altijd, nog een aantal 

klusjes te doen aan ons nieuwe huis. 

Een plankje of een lampje erbij bij-

voorbeeld. De bezems hangen nog 

niet handig (afstanden!) en als de 

slingergietmachine aan staat gaat 

het licht uit!     Maar de “Handige 

Harry’s”  van de club gaan het alle-

maal nog oplossen. 

en de standhouders zijn bekend. Net 

als voorgaande jaren zal er binnen-

kort iemand van het werkgroep be-

stuur langs komen om je te vragen of 

en hoe je aan de beurs kan bijdra-

gen. En net als alle voor-

gaande jaren wordt het 

weer een feestje.  

De vroegere beurs 

veroorzaakt ook een 

ander vraagstuk: in eerdere 

jaren was de beurs ook 

meteen het begin van de 

kerstvakantie voor de cur-

Van het NLC  

 hoofdbestuur 

Wijzigingen in de  

ledenadministratie 

de Haarlemse slijp– en smeed-leiders 

Beursnieuws 

De beurs is dit jaar vroeger als 

gebruikelijk. In verband met de 

coördinatie met andere 

(buitenlandse) beurzen en het 

verschuiven van de datum van de 

beurs in Hamburg bleef 

er voor ons niets anders 

over dan 4 december. 

Dat betekent dus geen 

kerstfeest maar een 

sinterklaas feestje. 

De voorbereiding zijn al 

in volle gang. De tafels 

en stoelen zijn geregeld 

sisten en cursusleiders. Sommi-

gen hechten daaraan, anderen 

vonden dat jammer. Daarom 

heeft het bestuur besloten in 

deze de cursusleiders vrij te la-

ten. In overleg met hun cursisten 

kunnen ze eventueel doorgaan 

tot 17 december— dan moet het 

echt afgelopen zijn. 

 

De versiering in het clubhuis blijft 

hangen tot en met de nieuwjaars-

receptie op 7 januari. 


