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Nieuwsbrief
Andere toon?
Vanaf nu neem ik het stokje
van Joek over voor wat betreft
het samenstellen van de
nieuwsbrief.
Een paar jaar geleden heeft
Joek het initiatief genomen
om ons op deze manier van de
laatste ontwikkelingen op de
hoogte te houden. En zeker in
de afgelopen coronaperiode
was dit de manier. Maar langzaam werden de taken van
Joek, naast voorzitter ook voor
2 dagdelen smeedleider en
vooral een van de grote klusen onderhoudsmannen, een
beetje veel. Misschien heeft
de nieuwsbrief een andere
toon maar het is ook een andere persoon die jullie hopelijk
net zoals jullie gewend waren,
op de hoogte gaat houden van
de laatste nieuwtjes.
Maria de Jong

7—10 december
Laatste cursusweek 2021
(alleen dagcursussen)

Eindstreep
Met de finish in zicht wordt er toch weer een streep door ons
cursusseizoen gehaald. Alle avondcursussen worden opgeschort.
De ochtend- en middagcursussen mogen nog wel doorgaan. De
1,5 meterregel blijft gelden en je moet een mondkapje dragen als
je rondloopt. De avondcursussen missen 2 lessen. Hoe we die
gaan compenseren bekijkt het bestuur zo snel mogelijk.

Beurs 12 december
Ook hier wordt een dikke streep doorheen gehaald. Ondanks alle
voorbereidingen, gezichtsbescherming, handenalcohol en 1,5
meter is het door laten gaan van de beurs geen haalbare kaart.
Door de eis van 5 m2 per persoon is het aantal bezoekers dat toegelaten mag worden te laag om kostendekkend te zijn.
Alle vrijwilligers die zich al hadden opgegeven willen wij hartelijk
bedanken en zien we graag volgend jaar weer bij de beurs.

12 december
Geen Beurs Haarlem
13 december 2021—
17 januari 2022
Kerstvakantie
15 januari 2022
Nieuwjaarsbijeenkomst
(onder voorbehoud)

Nieuwjaarsbijeenkomst
(onder voorbehoud)

PRNLCHaarlem@gmail.com

Weekprogramma
Maandag
-ochtend
-avond
-avond

Smeden
Smeden
Cabochon slijpen

Dinsdag
-middag
-middag
-avond
-avond

Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren

Woensdag
-avond
-avond

Smeden
Vrij slijpen

Donderdag
-ochtend
-avond

Smeden
Smeden

Vrijdag
-avond
-avond

Smeden
Cabochon slijpen

Zaterdag
-ochtend

Smeden

Vakantie
Vanaf 13 december is het
clubvakantie. In de week van
17 januari 2022 starten de
cursussen weer. (onder voorbehoud)

Corona-opstelling
De nieuwe opstelling van de
tafels in de zilversteen bevalt
beter dan de oude opstelling.
Het clubgevoel is weer terug!

Op zaterdag 15 januari 2022
houden we een nieuwjaarsbijeenkomst.
Je bent van harte welkom in
de Zilversteen van 13.30 uur
tot 16.30.

Fijne kerstdagen en een goed 2022
NLC Werkgroep Haarlem

