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NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
Bestelservice
Henk van der Zwan heeft ‘al sinds
mensenheugenis’ gezorgd voor
materiaal, machines en hulpmiddelen voor de slijpers en smeden van
de Werkgroep Haarlem. Daardoor
hebben we een werkplaats vol met
bijzondere werktuigen en is er een
voorraadje stenen en zilver, zodat
we lekker door kunnen werken.
In overleg met Henk, Christine en
het Werkgroep bestuur heeft Joek
deze taken overgenomen.
Net als Henk zal Joek (vrijwel) elke
week de bestellingen van de slijpers en smeden verzamelen en
doorsturen aan Bijou Moderne,
onze huisleverancier. Door gezamenlijk te bestellen besparen we
op de verzendkosten en krijgen we
korting. Joek neemt de bestellingen dinsdagavond mee en de
goederen op zaterdagmorgen.
Dat betekent dat de zaterdag-,
maandag- en dinsdag-groepen een
levertijd hebben van1 week en de
overige groepen een levertijd van 2
weken.
Joek zal ook proberen om de voorraad van plaat, draad, buis, soldeer, boren en zagen op peil te
houden.

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

BEURS
Ook dit jaar zijn de voorbereidingen voor de Beurs in Haarlem al
weer in volle gang. Net als vorig
jaar hebben weer vele standhouders zich aangemeld. Het lijkt
erop dat alle plekken weer vergeven zijn.
De club heeft ook dit jaar weer
vele vrijwilligers weten te strikken
voor alles wat ervoor, tijdens en
na de beurs moet worden gegaan. Het bestuur is reuze gelukkig met al deze hulp en inzet.
Voor een aantal vrijwilligers begint
de beurs al op zaterdag avond.
Vanaf 6 uur is de zaal open en
worden tafels en stoelen geleverd. Deze moeten dan worden
opgesteld voor de standhouders
en voor het club-gebeuren. Zondagochtend (heel) vroeg wordt
verder opgebouwd en ingericht,
elektra aangelegd en versierd,
zodat we op 10 uur open kunnen
gaan.
Ook tijdens de beurs zijn vrijwilligers van de club actief: demonstraties verzorgen, kinderen begeleiden, kassa bemannen, kaartjes
scheuren en nog meer.

Gelukkig is er ook voor de vrijwilligers tijd vrijgemaakt om van de
beurs zelf te genieten.
Nadat de laatste gasten zijn vertrokken, om 5 uur, moet alles weer
worden ingepakt. De standhouders
nemen hun eigen zaken voor hun
rekening, en de club zorgt voor de
rest. De laatste vrijwilligers laden de
tafels en stoelen in de rekken voor
de vrachtwagen.
In het clubhuis staat dan nog een
feestmaal te wachten voor degenen
die zich daarvoor opgegeven hebben. Ook deze maaltijd wordt natuurlijk door vrijwilligers verzorgd.
Ik hoop dat ook dit jaar de beurs
weer een succes wordt en dat iedereen een gezellige dag eraan beleeft.

Laatste lessen voor de beurs en
de winterstop.
Neem werkstukken mee voor de
vitrine op de beurs.
15 december
‘inladen’ voor de beurs.
18:00 opbouwen beurshal
16 december
Haarlemse beurs
van 10 tot 17 uur
Aansluitend:
 afbouwen en opruimen
 Maaltijd voor vrijwilligers
17 december—13 januari 2019
Kerstvakantie

12 januari 2019

Kom je ook ? naar de

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie
13:30 tot 16:30 in de Zilversteen
vanaf 14 januari 2019

Van het bestuur ...
Heel veel verenigingen en clubs
in Nederland worstelen met leden
aantallen en met het invullen van
bestuursposten. Zo ook de NLC.
In april stond in de nieuwsbrief
een oproep voor kandidaten voor
bestuursfuncties. Gelukkig is
hieraan gehoor gegeven en is het
NLC-bestuur nu weer voltallig.

Bij het bestuur van de werkgroep
Haarlem heeft het overlijden van
Henk van der Zwan een grote leegte
achtergelaten.
Maar ook in Haarlem zijn mensen
opgestaan die zich voor het belang
van de club willen inzetten. Joek
Veldman is door de ALV tot voorzitter van de Werkgroep benoemd.
Maria de Jong heeft in het werkgroep bestuur de lege plaats opgevuld.

Smeden
Smeden

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering zijn in het
hoofdbestuur Pieter Hulskamp
als secretaris en Jos Rooijers als
penningmeester benoemd.

Daarnaast zijn er in onze club nog
een aantal leden die regelmatig
activiteiten voor de club verrichten
zonder een officiële titel. Dank daarvoor!

Smeden

Wij wensen beide heren veel
succes in hun nieuwe functie.

Het bestuur bestaat nu uit:
Joek Veldman, voorzitter,
Anneke Elzenaar, penningmeester,
Dick Knoester, secretaris,
Koos van Vlijmen, bestuurslid en
Maria de Jong, bestuurslid.

Smeden

8 december—14 december

De contact gegevens van Pieter
en Jos staan in de Facetten vermeld.

Begin van de cursussen

Is 13 een ongeluksgetal? Dat
hoop ik toch niet. Sinds 13 jaar
ben ik, Maria de Jong, lid van de
NLC. Nadat ik in Haarlem bij de
Volksuniversiteit had geroken
aan edelsmeden wilde ik, toen
het daar stopte, toch verder en
ben zo bij de NLC terecht gekomen. Veel van u kennen mij van
het ophalen van de sierraden en
stenen voor in de vitrine op de
beurs. En vanaf nu wil ik mij ook
in het bestuur nuttig maken.

