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NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
BEURS

Hel lijkt al weer lang geleden,
onze beurs. Vlak voor het kerst
reces is de beurs van de NLC
Werkgroep Haarlem in de Kennemer sporthal gehouden.
De beurs was weer een groot
succes. Zowel de bezoekers als
de standhouders waren tevreden
Het bezoekers aantal overtrof alle
recente jaren; vooral in de ochtend was het meer-dan-gemiddeld
druk. Vrijwel alle stands waren
bezet (wel een afmelding door
ziekte) en de standhouders hebben goede zaken gedaan.

UPDATE Corona — nieuws
De recente ontwikkelingen rond de epidemie
die het Corona Virus
heeft veroorzaakt hebben het sociale leven in
Nederland flink in de war
gegooid.
Vandaag zijn de beperkende maatregelen uitgebreid naar scholen,
horeca en sportclubs. En
de einddatum van deze
en de eerdere maatregelen is opgeschoven naar
6 april.

Ook de club heeft goede zaken
gedaan. Dankzij de goede sfeer
en de vele vrijwilligers hebben we
op de dag zelf een aantal nieuwe
leden kunnen inschrijven. Ook in
de daaropvolgende periode, in het
nieuwe jaar, zijn er nog nieuwe
cursisten bijgekomen.

Het dagelijks bestuur
van de Werkgroep Haarlem heeft daarom besloten dat we onze activiteiten stillleggen tot ten
minste 6 april.

Aan iedereen die hieraan heeft
bijgedragen: HARTELIJK DANK

Helaas wordt hierdoor

ook de beurs in Den Haag
geraakt.
Het Landelijk bestuur en
de Beursorganisatie beraden zich nu over de te
nemen stappen. Zodra er
meer bekend is, zullen we
dat met jullie communiceren.
Natuurlijk houdt ook het
bestuur van de Werkgroep de berichtgeving en
de aanwijzingen van de
overheid goed in de gaten; mocht er iets wijzigen
dan zullen we ons opnieuw beraden.

4 en 5 april
Beurs in Den Haag
Van 10 tot 17 uur
GIA centre
De Werf 11, Den Haag
22 april
Algemene Leden Vergadering
De Zilversteen

Vanaf 19:30
27 mei
Slotavond
De Zilversteen
Vanaf 19:30

Tot ‘nader order’ vinden
de slijp en smeed groepen
dus geen doorgang.
Neem bij twijfel contact op
met je cursusleider.

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

Corona regels

Smeden
Smeden
Cabochon slijpen
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Smeden
Smeden
Cabochon slijpen
Smeden

Van het bestuur ...
 Wij zijn nog steeds op zoek
naar een penningmeester
voor het hoofdbestuur. Heb
je interesse of ken je kandidaten, neem dan contact
op met het bestuur

 Heb je lichte luchtwegklachten, blijf dan uit voorzorg thuis. Hieronder vallen ook verkouden, hoesten, koorts, of erg kortademig.
 Let op hygiene: extra
grondig en extra vaak je
handen wassen.
 Nies of hoest niet in je
hand, maar in je elleboog
 Of: Nies of hoest in een
papieren zakdoek. Gooi
deze daarna weg
 Mijd lichamelijk contact
als handen schudden en
zoenen.

Moeten we hamsteren?

Met dank aan Hein de Kort

