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NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
Compensatie

We mogen weer doorgaan!

Het bestuur van de Werkgroep beraadt zich nog
over de compensatiemogelijkheden van de 2 opgeschorte lessen edelsmeden.
We hopen dat het dit seizoen bij de 2 gemiste lessen van de avondcursussen edelsmeden blijft.
Om niet al te “Ad Hoc” te
reageren heeft het bestuur zich hierover nog
niet uitgesproken. Maar
vanzelfsprekend worden
jullie op de hoogte gehouden.
Gelukkig is er voor de
slijpcursussen al een oplossing gevonden. Hierdoor is het mogelijk dat in
het nieuwe jaar een nieuwe cursus start. Dank
aan de slijpcursusleiders
en cursisten voor hun
flexibiliteit!

Aan het begin van dit seizoen klonk het “we gaan beginnen” nog zo hoopvol. Toch hebben we tot de beurs
en vakantie de eindstreep niet gehaald.

Weekprogramma
Maandag
-ochtend
-avond
-avond
Dinsdag
-middag
-middag
-avond
-avond
Woensdag
-avond
-avond
Donderdag
-ochtend
-avond
Vrijdag
-avond
-avond
Zaterdag
-ochtend

Smeden
Smeden
Cabochon slijpen
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Smeden
Smeden
Cabochon slijpen
Smeden

Gelukkig kunnen we nu weer doorgaan en hopen dit
seizoen zonder verdere hobbels en obstakels af te
kunnen maken

Erfenis
Door een zeer genereus gebaar van de familie van
Corry van Rijswijk en haar man heeft de NLC werkgroep Haarlem een mooie erfenis gekregen. Naast
gereedschap hebben nu ook cabochon geslepen en
gefacetteerde stenen gekregen. Voor de slijpers en
facetteerders is er ook mooi nieuw ruw materiaal om
te slijpen.

15 januari:2022
De nieuwjaarsbijeenkomst
in de Zilversteen moeten
we annuleren. Het is
hierbij niet goed mogelijk
om afstand te houden.
Week 3

In de week van 17 januari
starten we weer met de
cursussen.

Juist omdat alweer voor de 2e maal de beurs is geannuleerd is het fijn om toch mooie stenen en ruw
materiaal ter beschikking te hebben voor onze leden.

Vrij slijpen
Het vrij slijpen mag ook weer beginnen op dinsdag
middagen 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
Vol = vol

Het bestuur van NLC
werkgroep Haarlem
wenst jullie allemaal
een gezond, gelukkig
en vooral heel creatief
jaar!

