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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 

De workshop die de spits gaat afbijten is emailleren. 
Op vrijdag 20 mei en vrijdag 27 mei staan die gepland 
en zal gegeven door Elly Stembert. Er wordt gewerkt 
op koper met zilverfolie. Het maximale aantal deelne-
mers is 6 ( leden NLC werkgroep Haarlem) We begin-
nen om 10 uur en werken door tot 5 uur. ( dus broodje 
mee) 

De kosten zijn €50 + €10 materiaalkosten. Opgeven 
kan bij Anneke Elzenaar en Vol=Vol! 

Het geld kun je overmaken op :  

NL40 INGB 0005931335 of contant  betalen.  

Extra lessen? 

De daggroepen stoppen 
wat eerder doordat zij 
geen last van de avond-
lockdown hadden Wil je 
extra les? Vraag je cur-
susleider en bij minimaal 
6 deelnemers kan tegen 
betaling van €8 extra les 
krijgen.  

 

Einde cursusseizoen: 

Week 10 mei 

Avondcursussen ongeveer 

2 weken later. 

 

Workshop Emailleren 

20 mei van 10 tot 17 uur 

27 mei van 10 tot 17 uur 

 

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   

Workshop emalleren 

 

Allemaal een hele fijne zomer en hopelijk zien we jullie allemaal ge-

zond weer terug voor het nieuwe cursusseizoen. 

 

Het bestuur van NLC werkgroep Haarlem 

 

  

 Nog meer workshops 
 

Hierboven zie je dat Toon Schouten titaan kleurt door 
middel van vlamverwarming. Dit was niet een echte 
workshop maar tijdens de lesavond. Maar we hebben 
wel wat workshops in de planning voor het komende 
cursusjaar. Te denken valt aan: -Werken met zilverklei, 
Keum-Boo( vergulden), kralen rijgen. Zo zijn er nog 
heel veel technieken te bedenken die we graag eens 
verder willen belichten. Heb je wensen? Geef ze door 
aan je cursusleider of aan een van ons.  

 

Cursusgeld 2022/23 

Edelsmeden € 255,- voor 
30 lessen 

Cabochon slijpen € 110,- 
voor 13 lessen 

Facetteren € 100,- voor 
10 lessen,  

Vrijslijpen €7,50 per keer 

Slotmiddag 
Zaterdag 21 mei van 

13.30 tot 16.30 uur hou-

den we een gezellige mid-

dag om het seizoen af te 

sluiten, ook al zijn sommi-

ge groepen nog hard aan 

het werk.  

Neem je mooiste werk-

stuk mee om aan alle an-

dere cursisten te laten 

zien en kom gezellig bij-

kletsen met mensen van 

andere         cursussen. 


