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BEURS 

Maandag 
  -ochtend Smeden 
  -avond Smeden 
  -avond Cabochon slijpen 

Dinsdag 
  -middag Smeden 
  -middag Vrij slijpen 
  -avond Smeden 
  -avond Facetteren 

Woensdag 
  -avond  Smeden 
  -avond  Vrij slijpen 

Donderdag 
  -ochtend  Smeden 
  -avond  Smeden 

Vrijdag 
  -avond  Smeden 

Zaterdag 
  -ochtend  Smeden 

Weekprogramma 

De voorbereidingen voor de 
Beurs in Haarlem zijn alweer in 
volle gang. Net als vorig jaar heb-
ben weer vele standhouders zich 
aangemeld en alle plekken zijn 
vergeven.  

De club heeft ook dit jaar weer 
vele vrijwilligers weten te vinden 
voor alles wat er voor, tijdens en 
na de beurs moet worden ge-
gaan. Het bestuur is reuze geluk-
kig met al deze hulp en inzet.  

Voor een aantal vrijwilligers begint 
de beurs al op zaterdag. In de 
ochtend moet er worden ingepakt 
en moet de Zilversteen klaar ge-
maakt worden voor de Vrijwil-
ligersmaaltijd en de Nieuwjaarsre-
ceptie. Vanaf 18 uur is de zaal 
open en worden tafels en stoelen 
geleverd. Deze moeten dan wor-
den opgesteld voor de standhou-
ders en voor het club-gebeuren. 
Ook wordt begonnen met de aan-
leg van de electra.  
Zondagochtend (heel) vroeg 
wordt verder opgebouwd en inge-

richt 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 ook tijd ingepland om 
van de beurs zelf te genieten. 

Na de sluiting, om 5 uur, moet alles 
weer worden ingepakt. De standhou-
ders ruimen hun stands leeg en de 
club zorgt voor de rest. De laatste 
vrijwilligers laden de tafels en stoe-
len in de rekken voor de vrachtwa-
gen.  

In het clubhuis staat dan nog een 
feestmaal te wachten voor degenen 
die zich daarvoor opgegeven heb-
ben. Ook deze maaltijd wordt natuur-
lijk door vrijwilligers verzorgd.  

Ik hoop dat ook dit jaar de beurs 
weer een succes wordt en dat ieder-
een er een gezellige dag aan beleeft. 

 

 

Vitrines 

Net als in de afgelopen jaren ga ik 

in de week voor de beurs weer 

proberen bij alle clubs langs te 

komen om werkstukken voor in de 

vitrine op te halen.  

Van het bestuur ... 
 Wij zijn op zoek naar een pen-

ningmeester voor het hoofdbe-
stuur. Heb je interesse of ken 
je kandidaten, neem dan con-
tact met het bestuur  

 Wij zoeken vanuit de Werk-

groep Haarlem nog kandidaten 
voor de KASCOMMISSIE van 
volgend jaar. Eventuele be-
noeming zal tijdens de Alge-
mene Leden Vergadering 
plaats vinden. Heb je interesse 
neem contact met het bestuur  

We Wensen  

iedereen een  

Fijne Beurs,  

een goede  

Kerstvakantie, 

een voorspoeding  

uiteinde en  

een goed begin van 

2020  

Wachtlijst  
Cabochon Slijpen 

wordt korter! 
Al flinke tijd hebben we een 
wachtlijst voor cursisten die 
cabochon slijpen willen leren. En 
die wachtlijst kon flink oplopen 
(tot wel 1 ½ jaar)! Dit komt 
omdat we maar een beperkt 
aantal machines hebben en dus 
maar 5 cursisten tegelijk kunnen 
helpen. En natuurlijk omdat we 
maar één slijpleider hebben 
(Toon). Aan dat laatste is nu een 
eind gekomen. Teuson Nijland 
heeft aangeboden ons te helpen 
met een nieuwe Cabochon cur-
sus. Teuson is al geruime tijd 
slijpleider in Midden Nederland 
en wil ons (tijdelijk) uit de brand 
helpen door op vrijdagavond een 
cursus cabochon slijpen te ver-
zorgen. Welkom Teuson! 

Ook alle beginners wil ik vragen 

iets in te leveren. Want willen we 

nieuwe mensen trekken dan moe-

ten we ze laten zien dat je prachti-

ge dingen al snel leert maken.  

Om iedereen de kans te geven zijn 

werkstukken te tonen wil ik het 

maximumaantal werkstukken op 2 

stuks stellen. Dan komt alles mooi 

uit in de vitrine. 

Sommige van ons willen graag hun 

sieraden op de dag van de beurs 

terug hebben. Dat kan, maar geef 

dat dan aan mij door. Deze werk-

stukken gaan dan in een aparte 

vitrine, die aan het einde van de 

beurs als 1e opengaat.  
Groet, Maria 

9 december—13 december 

Laatste lessen voor de beurs en 

de winterstop. 

Neem werkstukken mee voor de 

vitrine op de beurs. 

14 december 

‘inladen’ voor de beurs. 

18:00 opbouwen beurshal 

15 december 

Haarlemse beurs  

van 10 tot 17 uur 

Aansluitend: 

 afbouwen en opruimen 

 Maaltijd voor vrijwilligers 

17 december—10 januari 2020 

 

Kerstvakantie 

 
11 januari 2020 

Nieuwjaarsreceptie 

13:30 tot 16:30 in de Zilversteen 

vanaf 13 januari 2020 

Begin van de cursussen  


