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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 

Zet alvast de datum 25 september in je agenda voor 
de Haarlemse mineralenbeurs. We hebben de beurs 
eerder in het jaar gepland. Zo willen we voorkomen dat 
we weer in een lockdown zitten tijdens de beurs. Nu 
kun je dus het komende cursusjaar starten met een 
mooie voorraad stenen.  

Maar al voor het einde van dit seizoen kun je je bij je 
eigen cursusleider of bij Anneke opgeven als vrijwilliger 
om op de beurs te helpen. Graag zelfs, want de beurs 
doen we als club met elkaar! 

Extra lessen? 

Vind je het einde van het seizoen te snel komen?         
Je kunt je cursusleider vragen of die nog wat meer     
lessen wil geven.  Als jouw groep minimaal 6 mensen 
heeft, kunnen jullie tegen betaling van €8,- per les door-
gaan. 

Haagse Beurs 
van 2/3 april 
geanuleerd 

Einde cursusseizoen: 

Week 10 mei 

Avondcursussen ongeveer 

2 weken later. 

 

Slotmiddag 

21 mei van 13.30 tot 16.30 

uur 

 

Open huis 

10 september van 13.30 

tot 16.30 uur 

 

Start nieuwe seizoen:  

Vanaf 12 september 

 

Haarlemse 

Mineralenbeurs 

25 september   

Van 10 tot 17uur 

In het Kennemer 

Sportcentrum 

Beurs datum bekend: 25-9 

 

Lees  verder op blad 2      

Einde seizoen 

Zoals je in de vorige 
nieuwsbrief hebt kunnen 
lezen gaan we de door de 
lockdown gemiste (avond-)
lessen compenseren. 

Dat betekent dat vrijwel alle 
groepen hun eigen laatste 
datum hebben. 

Maandagmorgen:    9 mei 

Maandagavond:     30 mei  

Dinsdagmiddag:     10 mei 

Dinsdagavond :      24 mei 

Woensdagavond:    1 juni 

Donderdagmorgen: 5 mei 

Donderdagavond:    2 juni 

Vrijdagavond:       3 juni 

Zaterdagmorgen:   14 mei 

 

We zijn op zoek  

naar een assistent voor 
Dick. Wil je meelopen met 
hem om de contacten te 
onderhouden met de 
standhouders en de op-
bouw te coördineren? 
Meld je aan! Dat kan bij 
Joek en bij Anneke.  
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Niet alleen de gasprijzen stijgen 

Ja, onze cursusgelden moeten jammer genoeg ook 
iets omhoog. Met ingang van het nieuwe seizoen  
worden de nieuwe prijzen: 

Edelsmeden € 255,- voor 30 lessen 

Cabochon slijpen € 110,- voor 13 lessen 

Facetteren € 100,- voor 10 lessen,  

Vrij slijpen € 7,50 per keer 

Slotmiddag 
 

Op zaterdag 21 mei van 

13.30 tot 16.30 uur houden 

we een gezellige middag 

om het seizoen af te sluiten, 

ook al zijn sommige groe-

pen nog hard aan het werk.  

Neem je mooiste werkstuk 

mee om aan alle andere 

cursisten te laten zien en 

kom gezellig bijkletsen met 

mensen van andere         

cursussen. 

Facebook 
 
We hebben  een zeer actief lid dat voor ons steeds berichten op facebook 
zet. Ook vult ze de website met berichten van de werkgroep Haarlem 

Gebeuren er bij jullie op de cursus spannende, leuke, bijzondere dingen of 
heb je mooie foto’s (ik heb iets horen fluisteren over een prachtige miniatuur 
van de wals) stuur ze naar:   

Elke Otten: evlmduncker@gmail.com 

Wie weet zie je jouw foto of bericht terug op facebook of op de website. 
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Wist je dat: De cursussen ‘s avonds om 19.30 uur 

starten! Kom je eerder, bijvoorbeeld om te slijpen maar 

de cursusleider is er nog niet, dan mag je niet zelfstandig 

beginnen maar moet je wachten op de cursusleider. 

Dit in verband met de veiligheid.  
Eigen werkstuk-

ken etaleren op de 

beurs 

Natuurlijk gaan we ook 
weer vitrines vullen met 
onze prachtige werkstuk-
ken. Per cursist willen we 
graag 1 werkstuk. In de 
2e cursusweek van het 
nieuwe seizoen gaan we 
die inzamelen.   


