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NLC Werkgroep Den Haag

Nieuwsbrief
Agenda
-Vanaf de eerste week van
september zullen de volgende
cursussen van start gaan:
-cabochon slijpen
-edelsmeden
-facetteren
-31 oktober en 1 november
NLC beurs Den Haag

Vanuit het bestuur
Wij zijn op zoek naar een
nieuwe locatie voor de NLC
Den Haag. Heb je ideeën of
weet je een geschikte locatie,
laat het ons weten!

Zagen
Het is mogelijk om tegen
betaling gebruik te maken van
de twee grote zaagmachines.
Kosten per zaagsnede:
Grote zaag € 1,00
Kleine zaag € 0,50

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

Foto: Peter Slootweg

Start nieuw seizoen
Na een veel te lange tijd mogen wij vanaf de eerste week van
september weer van start gaan met onze geliefde hobby! Wat
hebben wij dit jaar hier lang op moeten wachten. Hopelijk
gaat de regering geen roet in het eten gooien door nieuwe
maatregelen aan te nemen die de start van onze cursussen
zullen verhinderen.
Om de huidige RIVM richtlijnen in acht te nemen zijn er veel
veranderingen nodig om weer in het slijp- en smeedhol bezig
te kunnen zijn. Wij zijn druk bezig om het slijp- en smeedhol
“COVID proof” te maken, waarin wij de 1,5 mt regel kunnen
hanteren.
De consequentie van deze regel is, helaas, dat er minder
c u r s i s t e n t e g e l i j k a a n w e z i g ku n n e n z i j n . Vo o r h e t
cabochonslijpen en smeden zullen wij de groepen in tweeën
moeten splitsen en iedere “helft” van de groep zal om de week
aanwezig kunnen zijn. De indeling zal voor de start van de
cursussen bekend gemaakt worden.
Voor het facetteren betekent het dat we gewoon door kunnen
gaan. Er kunnen op dit moment helaas geen nieuwe cursisten
geplaatst worden.
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Cursussen
CabochonSlijpen
Maandagavond
19.00 – 21.30 uur
Dinsdagavond
19.30 – 22.00 uur
Donderdagmiddag
13.00 – 15.30 uur
Vrijdagmiddag
13.30 – 16.00 uur
Zaterdagmiddag
13.30 – 16.00 uur
Kosten:
Per 17 weken
starters: € 78,00
vervolgcursus: € 73,00
Zilversmeden
Maandagmiddag
13.30 – 16.00 uur
Maandagavond
19.00 – 21.30 uur
Woensdagavond
19.30 – 22.00 uur
Donderdagmiddag
13.00 – 15.30 uur
Donderdagavond
19.00 – 21.30 uur
Kosten:
Per 17 weken
starters: € 99,00
vervolgcursus: € 99,00
Facetteren
Dinsdagdagmiddag (voor
gevorderden)
13.00 – 15.30 uur
Dinsdagavond
19.30 – 22.00 uur
Kosten:
Per 12 weken
starters: € 99,00
vervolgcursus: € 99,00
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Voor de geologie betekent het dat deze voorlopig uitgesteld
wordt naar januari. Informatie kunt u, over de geologie, krijgen
bij Jan Langedoen. email: bereklauw1@gmail.com
Voor de micromounts betekent het dat deze ook voorlopig
uitgesteld wordt naar januari. Informatie kunt u, over de
micromounts, krijgen bij Bert Schijf. Tel: 070-355.66.25 of
email: gschijf@casema.nl

Inhalen lessen uit vorig seizoen
Door de ontwikkelingen rond de maatregelen om verspreiding
van het coronavirus te beperken is het cursusseizoen in maart
vroegtijding ten einde gekomen.
Al jarenlang garanderen wij 17 lessen per seizoen, maar dit jaar
hebben wij er 9 kunnen doen. Ons voorstel is om de pijn te
verzachten over cursisten en club 50/50 te verdelen: van de
verloren 8 lessen gaat de helft verloren en de andere helft kan
worden ingehaald op de volgende momenten:
-voor het slijpen op woensdagmiddag en woensdagavond
(eventueel kunnen twee lessen aansluitend op de middag en
avond ingehaald worden), donderdagavond en op
zaterdagmiddag
-voor het smeden overdag op maandagmiddag
-voor het smeden op de avond zoeken wij nog naar een
oplossing (tenzij het mogelijk is om op maandagmiddag te
komen).
Het is wel belangrijk om zich van tevoren aan te melden via
de mail nlcbestuurdenhaag@gmail.com voor het inhalen van
de lessen, want ook hier geldt een beperkte aantal plaatsen
beschikbaar.

Mededelingen
-Op 31 oktober en 1 november zal, indien de veiligheidsregio
het toelaat, de beurs in Den Haag plaatsvinden. Wij zoeken
voor de vrijdag, zaterdag en zondag vrijwilligers. Je kan je
opgeven via 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
-Zijn er wijzigingen in je contactgegevens, of heb je nooit mails
vanuit onze mailadres ontvangen, geef het aan ons door via de
mail.
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