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NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
SLOTAVOND

Laatste Lessen
Doordat de slotavond dit jaar
eerder valt dan gebruikelijk
staat hieronder een overzicht
van de laatste lessen van dit
seizoen:
Smeden:
Maandagmorgen
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagmorgen
Donderdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagmorgen

5 juni
29 mei
30 mei
30 mei
31 mei
1 juni
1 juni
26 mei
27 mei

Slijpen:
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Woensdagavond

29 mei
30 mei
31 mei

Facetteren:
Dinsdagavond

30 mei

Door deze indeling heeft iedereen tenminste 32 lessen kunnen volgen

Weekprogramma
Maandag
-ochtend
-avond
-avond
Dinsdag
-middag
-middag
-avond
-avond
Woensdag
-avond
-avond
Donderdag
-ochtend
-avond
Vrijdag
-avond
Zaterdag
-ochtend

Smeden
Smeden
Cabouchon slijpen
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Smeden
Smeden
Smeden

Op 19 mei is het alweer
zover: de slotavond van
het cursusseizoen. Net als
in voorgaande edities kunnen we even bijpraten met
andere cursisten. En, minstens zo belangrijk, elkaars
werk van het afgelopen
jaar bewonderen. Het is
altijd een verassing om te
zien hoeveel verschillende
werkstukken er door medecursisten worden gemaakt!
Er zijn ook mensen die
voor de loterij komen; zoals
ieder jaar zijn er unieke
prijzen te winnen.

De slot avond is dit jaar iets
eerder dan ‘normaal’ doordat
Hemelvaart dit jaar eind mei
valt en daarmee de agenda
in de war heeft gegooid.
Maar dat mag de pret niet
drukken: we gaan er een gezellige avond van maken.

De schade is beperkt gebleven tot één paneel van de
buitengevel en een beschadiging aan de binnenmuur van
de keuken. Dit nog afgezien
van enkele gebroken plafondplaten en vieze smurrie op de
vloer van water en roet.

Slotavond
Mede-cursisten, hapjes,
drankjes, werkstukken, loterij.
Kortom een gezellige afsluiting
van het seizoen
Vakantie
9 september 13:30—16:30
Open dag

Na de vakantie zien we elkaar natuurlijk weer op de
open dag in september.

BRAND (je)
Op maandag 7 mei, nog voor
de smeedcursus, is er in ons
clubhuis een brandje geweest.
Waarschijnlijk als gevolg van
werkzaamheden van de gemeente (onkruidbranden) zijn
er delen van de gevel gaan
smeulen. De brand werd ontdekt door de buren. Die hebben de brandweer gewaarschuwd en hebben met een
brandslang de gevel natgehouden tot de brandweer
kwam. De brandweer heeft
geblust en het verbrandde
materiaal verwijderd. Daarna
is er geventileerd om de rook
uit de ruimten te krijgen.

19 mei vanaf 19:30 uur

We zijn blij dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd en
dat de schade beperkt is gebleven door snel ingrijpen van de
buren en van de huisbaas. De
cursussen gaan gewoon door.
De maandagmorgen groep
moest wel onverrichter zaken
naar huis en kan een dag inhalen.

Vanaf 11 september
Begin van de cursussen

