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NLC Werkgroep Den Haag

Nieuwsbrief
Agenda
16 November: Workshop
Emailleren
20 December: sluiting seizoen
2019
6 januari 2020: Start nieuwe
seizoen
18 januari 2020:
nieuwsjaarsreceptie

Vanuit het bestuur

Onze eerste nieuwsbrief !

Heb je ideeën voor workshops
of wil je iets organiseren voor
de club, of wil je meer
betrokken zijn door je in te
zetten voor verschillende
activiteiten, laat het ons weten!

Welkom bij de eerste editie van de nieuwsbrief van de
werkgroep Den Haag. Het heeft heel lang geduurd, maar laten
we hopen dat wij hem nu vaak uit zullen kunnen geven.
Hebben jullie iets te melden in de nieuwsbrief, of willen jullie
informatie delen of iets kopen/verkopen, mail dan naar:
nlcbestuurwgdenhaag@gmail.com

Vergadering WG Den Haag
Contactgegevens
Smeedhol: ’t kleine Loo 5, Den
Haag
Slijphol: ’t kleine Loo 81, Den
Haag
Email:
nlcbestuurwgdenhaag@gmail.
com
IBAN: NL33 INGB 0004785503

www.mineralennlc.nl

Op 13 september 2019 heeft een vergadering alleen voor de
leden van de werkgroep Den Haag plaatsgevonden. Het doel
was om elkaar beter te leren kennen, want met twee locaties is
het moeilijker om elkaar te ontmoeten, en vooral heel
belangrijk, meedenken over de toekomst van Den Haag. Naast
de gezelligheid van de avond is er openlijk gesproken over de
h u i d i g e s t at u s v a n d e w e r k g ro e p, e n w i j h e b b e n
gebrainstormd om ideeën te genereren om de WG Den Haag
een betere toekomst te bieden.
Een van de ideeën is om workshops te organiseren op
zaterdag of zondag voor zowel leden als niet leden van de
NLC. En wij hebben het niet gelaten bij ideeën, want de eerste
workshop is al een feit: op zaterdag 16 november zal de eerste
workshop emailleren onder leiding van Miriam Van Berkel
nlcbestuurwgdenhaag@gmail.com

1

Nummer 1

22 oktober 2019
plaatsvinden (zie uitnodiging)! Meld je snel aan als je interesse
hebt, want vol=vol!

Cursussen
CabochonSlijpen
Maandagavond
19.00 – 21.30 uur
Dinsdagavond
19.30 – 22.00 uur
Donderdagmiddag
13.00 – 15.30 uur
Donderdagavond
Vrijdagmiddag
13.30 – 16.00 uur
Kosten:
Per 17 weken
starters: € 78,00
vervolgcursus: € 73,00
Zilversmeden
Maandagavond
19.00 – 21.30 uur
Woensdagavond
19.30 – 22.00 uur
Donderdagmiddag
13.00 – 15.30 uur
Donderdagavond
19.00 – 21.30 uur

Mededelingen
-Wij zijn op zoek naar een penningmeester voor de WG Den
Haag per 1 januari 2020. Heb je interesse neem contact met
het bestuur op via de mail (nlcbestuurwgdenhaag@gmail.com)
-Wij zijn nog steeds op zoek naar een slijpleider voor de
donderdagavond: ken je iemand die het zou willen en kunnen
of ben je zelf geïnteresseerd en wil je erin opgeleid worden,
laat het ons weten door te mailen of met je huidige slijpleider
erover te hebben

Kosten:
Per 17 weken
starters: € 99,00
vervolgcursus: € 99,00

-Zijn er wijzigingen in je
contactgegevens, of heb je
nooit mails vanuit onze
mailadres ontvangen, geef
het aan ons door via de mail.

Facetteren
Dinsdagavond
19.30 – 22.00 uur
Kosten:
Per 17 weken
starters: € 99,00

www.mineralennlc.nl

nlcbestuurwgdenhaag@gmail.com
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