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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 

Haarlem gaat weer open. Natuurlijk binnen de regels 
en onder voorbehoud van veranderingen van die re-
gels. We hebben in het seizoen 20-21 te veel lessen 
gemist om een simpele oplossing te kunnen aanbie-
den, zoals vorig jaar. Maar iedereen heeft recht op 
compensatie,  
Omdat we dit keer 19 (!) smeedlessen moete inhalen 
(en 2 keer Cabochon slijpen) hebben we besloten om 
al begin augustus de deuren te openen. Degenen die 
voor les-compensatie hebben gekozen zijn dan van 
harte welkom. En ook de gulle schenkers van de com-
pensatie zien we dan graag weer verschijnen. Tot aan 
de beurs kunnen we dan precies 19 weken actief zijn.  
Het nieuwe seizoen start ‘officieel’ half september, na 
de open dag. Dan verwelkomen we de nieuwe cursis-
ten en alle overige leden voor een nieuwe start. 

OPEN HUIS 
Op zaterdagmiddag 11 september organiseert de NLC 
werkgroep Haarlem een open huis voor leden en be-
langstellenden.  
Je bent van harte welkom om onder het genot van een 
hapje en een drankje het verleden, het heden en de 
toekomst te bespreken en kennis te maken met 
(andere) leden en introducees.  

De Zilversteen is OPEN van 13:30 tot 16:30. 

2—7 augustus 

start compensatie lessen 

(optie 2 en 3) 

 

11 september 

Open dag 13:30-16:30 

de Zilversteen 

 

13—18 september 

eerste cursus dagen van 

seizoen 2021-2022 

 

7—10 december 

Laatste cursusweek 2021 

 

12 december 

Beurs Haarlem  

(onder voorbehoud) 

> kerst vakantie 

We gaan beginnen! 

Nieuw 

nummer 

0618 763 775 

‘de Zilversteen’ heeft 

een nieuw telefoonnum-

mer.  

Dus streep het oude 

nummer door en zet 

0618 763 775 in je  

agenda en in je mobiel. 

Het bestuur van de Werk-
groep heeft besloten om 
iedereen compensatie 
aan te bieden voor de 
gemiste lessen van vorig 
seizoen. Je kan gecom-
penseerd worden ‘in na-
tura’ door de gemiste les-
sen alsnog te volgen. Of 
je wordt financieel ge-
compenseerd en je krijgt 
geld terug.  
We hebben deze keuze 
voorgelegd aan de leden, 
met ook nog de optie om 
niet gecompenseerd te 
worden.  
De respons laat zien dat 
de grootste groep (47%) 
het liefst de compensatie-
lessen volgt. Een aantal 
mensen hoeft niet ge-
compenseerd te worden 
(DANK daarvoor) en 
een deel (14%) wil liever 
zijn geld terug.  

Compensatie 
opties 1/2/3 

Cabochon slijpen 
De compensatiedagen 

voor cabochonslijpen 

zijn op maandag 30 aug. 

en 6 sept. 

En op vrijdag 27 aug. en 

3 sept. 

Facetteren 
Door omstandigheden 

kan het Facetteren pas 

weer op 14 september 

beginnen. 

Vrij slijpen 
Het vrij slijpen begint in 
augustus op dinsdag mid-
dagen en op woensdag 
avonden. De regeling voor 
het vrij slijpen  is hetzelfde 
als voor de lock-down: we 
vragen je om je van te  
voren aan te melden bij  
Anneke. 

nlcwghaarlem@tiscali.nl of 
023 535 8080 


