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Maandag 
  -ochtend Smeden 
  -avond Smeden 
  -avond Cabochon slijpen 

Dinsdag 
  -middag Smeden 
  -middag Vrij slijpen 
  -avond Smeden 
  -avond Facetteren 

Woensdag 
  -avond  Smeden 
  -avond  Vrij slijpen 

Donderdag 
  -ochtend  Smeden 
  -avond  Smeden 

Vrijdag 
  -avond  Smeden 
  -avond Cabochon slijpen 

Zaterdag 
  -ochtend  Smeden 

Weekprogramma 

Het werkgroep bestuur heeft de afgelopen tijd zijn best ge-

daan om de corona-maatregelen in de Zilversteen door te 

voeren. Natuurlijk vragen we iedereen om rekening te hou-

den met de voorschriften en regels. Omdat een groot deel 

van onze leden in de risicogroep valt, kunnen we dat niet 

genoeg benadrukken. We houden de regels van de overheid 

in de gaten en elke keer als er iets wijzigt bekijken we de 

consequenties voor de club.  We houden je op de hoogte. 

Geen Nieuwjaars 

Receptie  

Dit jaar houdt de Werkgroep 

Haarlem geen Nieuwjaarsre-

ceptie. Als gevolg van de co-

ronaregels denken we dat we 

geen veilige omgeving voor 

onze leden kunnen garande-

ren tijdens een receptie. Jam-

mer, maar gezondheid gaat 

voor.  

Mensen die graag met de club 

willen kennismaken, zijn die 

natuurlijk wel welkom tijdens 

de ‘normale’ cursus dagen.  

Maak hiervoor een afspraak 

met Joek Veldman  

(0657 888 413) of Anneke 

Elzenaar (023 535 8080) 

Onder Voorbehoud! 

Vanaf 14 september  

Start van het cursus seizoen  

Onder voorbehoud van corona 

maatregelen gaan we door tot en 

met week 50 

7—12 december 

Laatste cursus dagen van 2020 

 

 

 

 

 

Vanaf 11 januari 

Het tweede deel van het seizoen  

Tot en met eind mei  

 

Onder Voorbehoud! 

Cursusseizoen 2020-2021 

Smeden 

Er zijn op dit moment ruim 

100 smeden actief, ver-

deeld over 9 groepen. Een 

aantal van deze groepen 

is “vol”, maar elders is nog 

ruimte voor nieuwe en-

thousiastelingen. Ook aan 

het begin van dit seizoen 

hebben we enkele nieuwe 

smeden kunnen verwelko-

men. 

Slijpen 

Door met machines te 

schuiven hebben de cabo-

chon slijpers 5 werkplek-

ken ter beschikking. De 

twee cursusgroepen zijn 

volledig gevuld.  

BEURS 

Door de corona maatregelen 

en de aanwijzingen van 

RIVM en de Gemeente 

Haarlem is het dit jaar NIET 

verstandig om onze jaarlijk-

se beurs te organiseren. Dit 

is een strop voor zowel de 

vereniging (financieel) als 

voor de leden. Want hoe 

kom je nou aan je minera-

len, stenen en ander hobby 

materiaal? 

Ook andere organisaties 

hebben vergelijkbare beur-

zen afgelast. Het lijkt erop 

dat de eerstvolgende mine-

ralen en stenen beurs pas 

ergens in het voorjaar wordt 

gehouden. 

Als alternatief kan je via de 

club steentjes bestellen van 

BijouModerne.  

En het internet staat natuur-

lijk vol met webwinkels die 

allerlei moois aanbieden ... 

Ook voor de vrij slijpers 

hebben we deze 5 plekken.  

Door het reservering-

systeem (via nlcwghaarlem 

@tiscali.nl) voorkomen we 

dat er mensen tevergeefs 

komen. 

 Facetteren 

Voor de facetteerders heb-

ben we ook 5 machines een 

plek weten te geven. Ook 

deze zijn volledig bezet. We 

zien wel dat het facetteren 

populair is; de wachtlijst voor 

de cursus facetteren groeit.  

MONDKAPJE ? 
Graag als je loopt - 

Niet nodig als je zit 
Het bestuur van de Werkgroep Haarlem volgt de regels van het 

RIVM. Dat betekent dat we het advies geven om mondkapjes te 

dragen zodra je loopt. Dit omdat je al lopend niet altijd de afstand 

van 1,5 meter kan houden.  

Als je zit hoef je dus geen mondkapje te dragen, maar het mag 

natuurlijk wel.             BLIJF GEZOND 


