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Nieuwsbrief
Inhaallessen
Door de corona maatregelen
hebben we in het voorjaar
de cursussen abrupt moeten
stoppen. Dit is een strop
voor zowel de vereniging als
voor de leden. Ons voorstel
om de smart te delen is in
goede aarde gevallen. Hierdoor kunnen de cursisten de
helft van de gemiste lessen
inhalen. We zijn van plan
om de inhaallessen te starten vóór het reguliere seizoen begint, .
De smeden kunnen 4 lessen inhalen, te beginnen in
de week van 17 augustus.
Vrij slijpen begint dan ook,
maar alleen bij reservering.
De (cabochon)slijpers en
facetteerders beginnen
vanaf 31 augustus voor 2
lessen.
In de week van 14 september beginnen we ons nieuwe
cursusseizoen.

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 2020-2021
Door de maatregelen om
verspreiding van het corona virus te beperken hebben we in het voorjaar de
cursussen moeten stoppen. Omdat de overheid de
corona maatregelen heeft
afgezwakt, kunnen we
weer plannen maken voor
de nabije toekomst.
Het werkgroep bestuur
heeft de afgelopen tijd zijn
best gedaan om de anderhalve-meter-maatregelen
ook in de Zilversteen in te
voeren. Natuurlijk vragen
we iedereen om rekening
te houden met de voorschriften en regels. Omdat
een groot deel van onze
leden in de risicogroep valt,
kunnen we dat niet genoeg
benadrukken.

Smeden
We zijn blij dat het ons gelukt is om voor de smeden
plaatsen te creëren die de
1,5 meter afstand tussen
cursisten mogelijk maken.
Helaas is de aanblik van de
smeedruimte daardoor
minder gezellig geworden,
maar dat zullen we maar
moeten accepteren. Het
feit dat we elkaar op afstand kunnen ontmoeten
en samen onze hobby kunnen uitoefenen is het belangrijkst.

Slijpen
Voor de slijpers hebben we
ook een oplossing weten te
vinden. Onder meer door

met machines te schuiven,
en per activiteit anders op te
stellen. Dit vraagt extra inspanning van de cursusleiders – vooraf opbouwen en
achteraf opruimen.
De cabochonslijpers vinden twee machines per plek,
waardoor alle soorten slijpwielen (100-200-400-800)
per werkplek beschikbaar
zijn. Hiermee beperken we
het ‘geloop’ tussen de machines en houden we makkelijker afstand. We hebben
zo 5 werkplekken gecreeerd.
Ook de vrij slijpers worden
geconfronteerd met de beperkte capaciteit. Om problemen en teleurstelling te voorkomen hebben we besloten
om het vrij slijpen voorlopig
per reservering te doen. Reserveren kan bij Anneke
vanaf donderdag voor de
volgende dinsdagmiddag of
woensdag avond. En :
Vol=Vol.

Facetteren
Voor de facetteerders is
ook een oplossing gevonden. Onder meer door voor
machines andere plekken te
vinden. Deze plekken zijn
gedurende andere cursussen ook nodig, dus aan het
begin van de cursus moeten
we ze er neerzetten en aan
het einde weer opruimen.
Het goede nieuws is wel dat
we plek hebben voor 5 machines, dus hier is geen capaciteitsgebrek.

Onder Voorbehoud!
Vanaf 17 augustus
Inhaallessen smeden
Vanaf 31 augustus
Inhaallessen slijpen en
facetteren

Vanaf 14 september
Start van het nieuwe cursus
seizoen

Onder Voorbehoud!

Geen Open Huis
Dit jaar houdt de Werkgroep
Haarlem geen Open Huis in
september. In verband met de
richtlijnen van de overheid is
het niet mogelijk een open
huis te organiseren zoals wij
dat zouden willen.
Als je mensen kent die graag
met de club willen kennismaken, zijn die natuurlijk wel
welkom. We laten ze graag de
Zilversteen zien tijdens de
‘normale’ cursus dagen.
Maak een afspraak met Joek
Veldman (0657 888 413) of
Anneke Elzenaar (023 535
8080)
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AANGEPASTE REGELS IN DE ZILVERSTEEN DOOR “CORONA”
Cabochon slijpen
De cabochonslijpers krijgen een slijp– en een
schuurmachine per werkplek, waardoor alle soorten
slijpwielen (100-200-400800) beschikbaar zijn. Hiermee beperken we het
‘geloop’ tussen de machines
en houden we makkelijker
afstand.

Er zijn 5 slijpplekken gemaakt, met watertoevoer,
maar niet overal is waterafvoer mogelijk. Op die
plekken moeten we weer
‘ouderwets’ met een emmer aan de gang.
Voor het zagen, doppen
en polijsten hebben we
helaas geen andere oplos-

sing dan geduld en afstand
houden. De slijpleider zal
deze capaciteit verdelen.
Na afloop vragen we jullie op
je ‘eigen’ werkplek goed
schoon te maken en ook de
hulpmiddelen die je eventueel gebruikt hebt.

Samengevat:
5 gemarkeerde plaatsen
met twee machines
Zagen, Doppen en Polijsten
gaat in overleg met de slijpleider.
Aan het eind: machines én je
werkplek schoonmaken

Vrij slijpen
De vrij slijpers worden geconfronteerd met de beperkte capaciteit van 5 plekken.

Hierbij geldt: wie het eerst
komt het eerst maalt en
Vol=Vol.

Om problemen en teleurstelling te voorkomen hebben
we besloten om het vrij slijpen voorlopig per reservering te organiseren.

En je kan alleen voor de
eerstvolgende week je
reservering vastleggen
(niet voor de hele maand
of zo …) op deze manier
hopen we dat iedereen
die wil slijpen ook aan de
beurt kan komen.

Dit betekent dat je om te
kunnen vrijslijpen je vooraf
een plek moet reserveren.

Reserveren kan bij Anneke:
vanaf donderdag tot en met
maandag voor de volgende
vrijslijpen-mogelijkheid op
dinsdagmiddag of woensdag
avond.
Reserveer per e-mail :
nlcwghaarlem@tiscali.nl

Samengevat:
Reserveren
5 gemarkeerde plaatsen
met twee machines
De Slijpleider verdeelt de
plaatsen
Zagen en Polijsten gaat in
overleg met de slijpleider.
Aan het eind: machines én je
werkplek schoonmaken

Facetteren
Voor de faceteerders is een
oplossing gevonden. Door
machines op andere plekken
te neer te zetten, die 1,5 uit
elkaar liggen. En omdat de
facetteermachines niets anders nodig hebben als electriciteit, kunnen we flexibel
zijn. Het goede nieuws is dat
we plek hebben gevonden
voor 5 machines, dus hier is

geen capaciteits gebrek,
maar uitbreiding. De plekken zijn gemarkeerd.
Omdat de faceteer plekken
gedurende andere cursussen ook nodig,zijn, kunnen
de machines niet blijven
staan. Dus aan het begin
van de cursus moeten we
de machines er neerzetten.

Aan het einde van de avond
moeten we de werkplek en
de machines schoonmaken
en weer opruimen.

Samengevat:
5 gemarkeerde plaatsen
Aan het begin: opbouwen
Aan het eind: schoonmaken
en opruimen

Smeden
We zijn blij dat het ons gelukt is om voor de smeden
17 plaatsen te creëren die
de 1,5 meter afstand tussen
cursisten mogelijk maken.
Helaas is de aanblik van de
smeedruimte daardoor minder gezellig geworden, maar
dat zullen we maar moeten
accepteren. Het feit dat we
elkaar op afstand kunnen
ontmoeten en samen onze

hobby kunnen uitoefenen
is het belangrijkst.
Voor de activiteiten die
niet op je eigen plek
plaats kunnen vinden
(solderen, walsen, hangmotoren, bankschroeven
en dergelijke) zal je in
overleg met de cursusleider een oplossing moeten
vinden die afstand mogelijk maakt en contact ver-

mijdt. We zullen zeker aanspraak maken op je geduld
en inventiviteit !
Aan het eind van de ochtend
-, middag-, of avond moet
iedereen zijn eigen werkplek
goed schoonmaken. Als je
ook op andere plekken bezig
bent geweest, of gereedschap van de club hebt gebruikt, moeten deze ook
worden schoongemaakt.

Samengevat:
17 gemarkeerde plaatsen
De Smeedleider verdeelt de
overige activiteiten en plekken
Aan het eind: machines én je
werkplek schoonmaken
De Smeedleider coördineert
het schoonmaken van de
rest van de plekken en de
spullen
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Onze Corona regels
Heb je klachten of koorts, blijf
dan uit voorzorg thuis.
Onder klachten vallen ook: verkouden, hoesten, keelpijn, of erg kortademig.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst.

Houdt minstens 1,5 meter afstand

Mijd lichamelijk contact (zoals handen schudden)

Let op hygiene
Ook voor en na toiletgebruik

Nies of hoest niet in je hand, maar in je elleboog
Of: in een papieren zakdoek.
Gooi die daarna weg.

Houd de website van de NLC in de gaten voor eventuele nieuwe
ontwikkelingen.

www.mineralennlc.nl

