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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 “gedoe” rond de corona lock-down stuurt onze cursusplanning weer in de war. MAAR: 

we zijn flexibel. Dus hebben we de mogelijkheid gevonden om het kerstreces in te korten. 

Omdat we dit jaar geen beurs hebben, is de week na de beursdatum nog vrij.  

Hierdoor kunnen we al weer 1 van de uitgevallen lessen compenseren.  We gaan dus een 

week door (van 14 tot 19 december) 

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 na-

tuurlijk wel welkom tijdens de 

‘normale’ cursus dagen.  

Maak hiervoor een afspraak 

met Joek Veldman  

(0657 888 413) of Anneke 

Elzenaar (023 535 8080) 

7—12 december 

14—19 december 

Laatste cursus dagen van 

2020 

 

 

 

 

Vanaf 11 januari 

Het tweede deel van het 

seizoen  

Tot en met eind mei  

 

Onder Voorbehoud! 

INHALEN CORONALESSEN ? 

We zijn alle cursusleiders 

dankbaar dat ze ons hierin 

willen bijstaan.  

Zoals je weet hebben we 

al jaar-en-dag het cursus-

seizoen gedefinieerd als 

“ten minste 30 lessen”. Dit 

is zo gesteld omdat er elk 

jaar om verschillende re-

denen lessen kunnen uit-

vallen. Denk bijvoorbeeld 

aan feestdagen en derge-

lijke. In de praktijk hebben 

de meeste groepen in de 

meeste jaren meer lessen 

genoten.  

Vorig seizoen (19-20) was 

door het door de corona 

lock-down van 11 weken te 

heftig om het zo maar te 

kunnen aanvullen. We heb-

ben toen de oplossing ge-

vonden waarmee de pijn 

50/50 verdeeld werd tus-

sen de club en de cursis-

ten. De compensatie les-

Geen beurs, toch stenen? 
Helaas kan de beurs van 
Haarlem niet doorgaan. 
Ook andere beurzen in Ne-
derland zijn afgelast (ook de 
beurs in Rijswijk op 13 de-
cember gaat niet door). 
Daardoor wordt het voor 
edelsmeden lastiger om 
aan steentjes en voor slij-
pers om aan slijpmateriaal 
te komen.  

Daarom hier een lijstje van 
alternatieve Nederlandse 
bronnen voor ruw, geslepen 
of gefacetteerd materiaal.  

Let wel: deze lijst is geens-
zins compleet.  
De bedrijven erop zijn niet 
gelieerd met de NLC (al 

adverteren sommige wel in 
de Facetten en /of komen 
naar de NLC beurzen).  

* Bijou moderne  
(bestellen via de club) 

* MTN Giethoorn 

www.mtn.nl 

* De Oude Aarde 
www.deoudeaarde-webshop.com 

* De Rolsteen 

www.rolsteen.nl 

* De Bodemschat 
www.bodemschat.nl  

* Birgem  

www.birgem.nl  

Birgem is een groothandel maar 

als je vermeld dat je lid bent van 

de NLC leveren ze aan je als 

particulier 

sen zijn vóór het begin van 

dit seizoen gegeven. 

Ook dit seizoen gaan we 
weer uit van 30 lessen. We 
zullen aan het eind van het 
seizoen bepalen hoe we er 
dan voorstaan. En of er dan 
nog iets moet veranderen.  

We laten nog van ons horen. 

FIJNE FEESTDAGEN 

http://www.bodemschat.nl
http://www.birgem.nl

