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Nieuwsbrief
materiaal
De sluiting van de Zilversteen
kwam voor de meesten snel en
onverwacht. Een van de gevolgen
is dat er een heleboel onafgemaakte projecten zijn. Sommigen
van ons hebben thuis de mogelijkheid om nog aan de hobby te
werken. Maar niet iedereen heeft
daar het materiaal voor. Misschien kunnen we iets opzetten
om jullie hierbij te helpen. We
kunnen bijvoorbeeld ‘normaal’ bij
Bijou Moderne bestellen en per
post verder versturen. Of we kunnen een afhaal punt inrichten,
waar op afspraak -en binnen de
1,5 meter regels- zilver gekocht
kan worden. Ik denk aan een
datum aan het eind van april.
Je kan de Bijou Moderne artikelen
vinden op hun webshop
[www.bijoumoderne.nl]. Je kan
daar artikel-nummers vinden. Dan
kan ik het via de club account
bestellen (dat levert een extra
korting op). Op de club ligt ook
nog zilver tegen club prijzen
(lager dan BM!) en fournituren.
Heb je belangstelling? Mail of bel.
joek.veldman@planet.nl
of 0657 888 413

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

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

Smeden
Cabochon slijpen
Smeden

Cursusseizoen 2019-2020
Door de ontwikkelingen rond
de maatregelen om verspreiding van het corona virus te
beperken lijkt het erop dat het
cursusseizoen ten einde is
gekomen. De maatregelen
zullen waarschijnlijk tot in mei
voortduren. Dit is vervelend
voor de deelnemers, de leiders en de vereniging. Het
bestuur van de Werkgroep
Haarlem heeft besloten om de
negatieve gevolgen te beperken door een aantal maatregelen.
Al jarenlang garanderen we
elk seizoen we (voor de smeden) ten minste 30 lessen en
13 voor de slijpers. Daarvan
komen de smeden er dit jaar 8
tekort en de slijpers 4. Ons
voorstel is om de pijn over
cursisten en club 50/50 te
verdelen: van de verloren lessen gaat de helft verloren en
de andere helft kan worden
ingehaald.
Als de overheid de maatregelen gedurende de zomer ver-

Van het bestuur ...

licht zijn we van plan om de
maand augustus en september
deze inhaallessen te laten
plaatsvinden. Dit is dus vóór het
reguliere seizoen begint, half
september. De smeden kunnen
4 lessen inhalen, de (cabochon)
slijpers en faceteerders 2 lessen .
Tot die tijd zullen alle activiteiten
in de Zilversteen stilliggen. Dus
helaas ook geen Slotavond dit
jaar.

Onder voorbehoud van de
aanwijzingen van de overheid
en het RIVM zullen we dus
weer beginnen met smeden in
de week van 17 augustus, volgens het normale weekschema. Facetterders en slijpers beginnen op 31 augustus.
Op 12 september houden we
onze “Open Dag” en de week
daarna beginnen we ons nieuwe seizoen. Voor het nieuwe
seizoen moet dan weer het normale cursusgeld worden betaald.

27 mei
Slotavond

Onder Voorbehoud!
Vanaf 17 augustus
Inhaallessen smeden
Vanaf 31 augustus
Inhaallessen slijpen en
facetteren
12 september
Open dag
De Zilversteen
Vanaf 13:30 tot 16:30
Vanaf 14 september
Start van het nieuwe cursus
seizoen

Onder Voorbehoud!

Corona regels
 Heb je lichte luchtweg-

 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.

 De Algemene Leden Ver-




gadering gaat tot nader
bericht niet door.



 Houdt de website van de



NLC in de gaten voor eventuele nieuwe ontwikkelingen.
www.mineralenncl.nl



klachten, 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.
Houdt minstens 1,5 meter
afstand.

