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Nieuwsbrief
Workshops?
In het verleden zijn er wel eens
workshops gegeven in NLC
clubhuizen. Meestal zijn dat
eenmalig georganiseerde cursussen met één bepaald onderwerp. Afgelopen seizoen is
bij de werkgroep Midden Nederland een sessie
’gereedschap maken’ gegeven.
Bij de Zilversteen doen we
zoiets nog niet. Hoewel … op
de zaterdag ochtend is een
cursus POLIJSTEN gegeven
door Erik, die enthousiast ontvangen is.
Bij het hoofdbestuur van de
NLC is nu het idee opgevat om
dit soort dingen vaker te gaan
doen. Het plan is nu om een
soort jaar-agenda te maken
voor workshops bij alle werkgroepen. Deze zouden dan
ook voor alle leden openstaan.
De grote vraag is:
waaraan is nu de behoefte.
Heb je een idee of vraag laat
het dan weten.
Wat al op de lijst staat is een
cursus voor de smeedleiders
voor de slingergiet machine
(verloren-was methode) en,
ook voor de smeedleiders, de
cursus polijsten.

Zomer slijpen / Zomer smeden
Er zijn altijd weer clubleden
die het jammer vinden dat we
niet het hele jaar door kunnen
slijpen en smeden in de Zilversteen.
Ook dit jaar bieden we de
mogelijkheid om gedurende
het zomerreces toch nog een
keer te slijpen of te smeden.
Dus heb je nog iets net niet
helemaal af en wil je nog een
gelegenheid om dat te doen?
In juni bieden we nog een
keer de kans. Op DONDERDAG 20 juni en op DINSDAG
25 juni is de Zilversteen open.

Smeden
Smeden

27 mei—1 juni
laatste reguliere bijeenkomsten
van dit seizoen (maar donderdag
30 mei (Hemelvaart) gesloten)
Donderdg 20 juni
Zomer—smeden/ slijpen
Dinsdag 25 juni

Zomer—smeden/ slijpen
juni,
juli,
augustus
Zomer vakantie
6 en 9 augustus, 13 en 16
augustus, 20 en 23 augustus
Schoonmaken en klussen
14 september 13:30-16:30

Begin van de cursussen

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

Smeden
Smeden

Slot avond
Neem werkstukken mee !

vanaf 16 september

Van het bestuur ...

Smeden
Vrij slijpen

22 mei, 19:30

Open dag

Naar aanleiding van de Algemene LedenVergadering en
bestuursvergaderingen zijn er
enkele initiatieven opgestart.
Op verzoek vanuit de ALV
gaan we een begroting opstellen van de werkgroep (net als
elk jaar) met een investering
plan (Nieuw!). Om dit plan op
te stellen hebben we ideeën
nodig voor investeringen. Dus
als je een idee hebt voor (ver)
nieuw(d) gereedschap of uitrusting of middelen, laat het
dan weten aan iemand van
het bestuur of aan de cursusleider. Dan gaan wij bekijken
of en hoe dat financieel haalbaar kan worden.

Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren

De voorwaarden zijn dezelfde
als vorig jaar:
 Alleen bij vooraanmelding
(geen ‘open huis’ en vol=vol)
 Mimimaal aantal deelnemers
is 10, maximum is 16
 De kosten bedragen € 10 per
dagdeel
 Koffie en thee zijn gratis
 Als je je hebt opgegeven en
daarna wordt uitgenodigd,
verwachten we dat je komt
(en betaalt).
Aanmeldingen via:
JOEK.VELDMAN@PLANET.NL
Bij voldoende deelname stuur ik
je een uitnodiging!
Deelname staat ook open voor
leden van andere werkgroepen.

Weekprogramma
Smeden
Smeden
Cabouchon slijpen

Als je op één of beide dagen wil
komen, stuur me dan even een
mailtje, onder vermelding van
welk dagdeel (ochtend of avond)
en wat je dan wil doen (smeden,
slijpen, facetteren)

Ook gaan we vanuit de werkgroep Haarlem ‘meedoen’ op de
NLC facebook pagina.
Het bestuur van de werkgroep
Haarlem gaat ook veranderen:
Koos van Vlijmen heeft aangegeven te willen stoppen met zijn
bestuursactiviteiten. Koos heeft
20 jaar deel uitgemaakt van ons
bestuur en zal dan ook gemist
worden. Koos blijft gelukkig wel
de Zilversteen bezoeken. Koos
BEDANKT!
Het bestuur bestaat nu uit Anneke Elzenaar, Maria de Jong,
Dick Knoester en Joek Veldman.
We zijn nog op zoek naar enkele
mensen die ons werkgroep bestuur kunnen versterken.

SLOTAVOND,
KLUSSEN en
SCHOONMAKEN,
OPEN DAG
Dit is het programma voor
het zomerseizoen.
In de tijd dat er niet wordt
gewerkt aan sierraden en
stenen, moet er gewerkt
worden aan de Zilversteen!
Het bestuur van de werkgroep nodigt dan ook alle
Handige Harrie’s , Ijverige
Liesjes en andere enhousiastelingen uit om te helpen ons
clubgebouw in goede conditie te houden.
Graag even een telefoontje
of berichtje aan Anneke of
Joek. De koffie en thee staan
dan klaar.

