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september 2018

NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
OPEN HUIS
Cursusgeld
We zijn blij dat het cursusgeld dit
jaar hetzelfde kan blijven als vorig
jaar. Dat betekent dat onze
“prijslijst” niet veranderd hoeft te
worden.
Edelsmeden:
€ 240
(hele seizoen)
Cabochon slijpen: € 95
(half seizoen; min. 13 x )
Facetteren:
€ 95
(10 keer)

Op zaterdag 8 september
trappen we het nieuwe seizoen af met een Open Huis in
de “Zilversteen”. Dit is een
goede gelegenheid om
(hernieuwd) kennis te maken
met de club, de slijp– en
smeedleiders en mede cursisten.
Dit is ook de ideale gelegenheid om mensen, die geinteresserd zijn in onze hobby, te
introduceren bij de Werkgroep
Haarlem.

Vrij slijpen:
€ 6
(per keer)

Je kan het cursusgeld contant
afrekenen bij Anneke Elzenaar of
overmaken op rekeningnummer
NL40 INGB 0005 9313 35
ten name van
NLC afd Werkgroep Haalem

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

Het Open Huis is vanaf half twee
en duurt tot ongeveer vijf uur. De
zilversteen is aan de Ir. Lelyweg
50 in Haarlem.

8 september 2018
Open Huis
Vanaf 13:30 tot 16:30
In de Zilversteen

De cursussen beginnen vervolgens in de week van 10 september.

Vanaf 10 september

‘s ochtends 9:30—12:30
‘s middags 12:30—15:30
‘s avonds 19:30—22:30

30 september

Begin van de cursussen

9e Utrechtse Mineralen- en
Fossielen Beurs (NLC MN)
Vergadercentrum Witte
Henri Dunantplein 4, De Bilt

16 december

En natuurlijk om vakantie verhalen uit te wisselen, nieuwtjes te vertellen of te horen,
ervaringen te delen enzovoort.

Haarlemse beurs

Dit alles onder het genot van
een hapje en een drankje.

IN MEMORIAM

HENK van der ZWAN
Op 26 augustus is Henk van
der Zwan overleden. Henk
kampte al een tijd met zijn
gezondheid, maar toch kwam
het nieuws nog onvewacht.
Henk is Erelid van de NLC en
bijna 25 jaar voorzitter van de
Werkgroep Haarlem.
Henk was Haarlem en Haarlem was Henk. Mede door
hem is de Werkgroep Haarlem geworden zoals hij nu is.
Henk was een man van weinig woorden, maar wat hij zei
was oprecht en gemeend. Je
kon niet om hem heen. Had je
zijn steun en vriendschap, dan
kon je altijd op hem bouwen.
Hij kreeg veel voor elkaar.

Het zal zeker anders worden,
nu Henk niet meer bij ons is,
Het gemis zal zéér groot zijn.
Maar Henk heeft met zijn inzet en wijsheid de Werkgroep
Haarlem opgebouwd tot wat
hij nu is: een levendige, creatieve en sociaal actieve gemeenschap die stevig in de
schoenen staat. Haarlem blijft
Haarlem; laten we daar met
z'n allen ons best voor doen
en zo Henk’s nagedachtenis
levend houden.
Wij wensen Christine, zijn
kinderen en verdere familie
en bekenden sterkte met het
verlies.

