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NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
ALV
Woensdag 7 september om
19.00 uur is er Algemene
Leden Vergadering in de
Zilversteen. De agenda vind
je in de Facetten. Kom in
grote getalen en maak gebruik van je stemrecht. Kun
je niet? Machtig dan een
ander lid of het bestuur!

Cursusgeld
2022/23
Edelsmeden € 255,- voor 30
lessen
Cabochon slijpen € 110,voor 13 lessen
Facetteren € 100,- voor 10
lessen,
Vrijslijpen €7,50 per keer
Als je het Cursus geld overmaakt graag op:
NL40INGB 0005931335
NLC Werkgroep Haarlem

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

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

Open huis
10 september van 13.30
tot 16.30 uur
Hierboven onze fraaie nieuwe entree. De afgelopen weken
is er hard geklust en geboend om de Zilversteen weer
smeed- en slijpklaar te maken. Heel veel leden hebben de
handen uit de mouwen gestoken. Allemaal bedankt, we zijn
heel blij met jullie hulp.

Mineralen Beurs Haarlem
Onze 32e beurs op 25 september in het Kennemer
Sportcentrum is in volle voorbereiding. Heb jij je al bij
Anneke opgegeven om te helpen?
In week 38 gaan we werkstukken verzamelen voor in
de vitrines. Neem je mooiste werkstuk mee. ( 1 per
cursist)

Vanaf 12 sept
Haarlemse
Mineralenbeurs
25 september
Van 10 tot 17uur
In het Kennemer
Sportcentrum

Open huis

Koffie/thee bon

Op 10 september houden we open huis. Een
goede gelegenheid om
je familie, vrienden of
buren eens mee te
nemen om te zien
waar je al dat moois
maakt.

Nieuw dit cursusjaar is
de koffie/thee bon. Je
kunt nu in een keer
betalen voor meerdere
keren koffie of thee. De
cursusleider streept
aan of het koffie of
thee betreft en kruist
de kopjes af. Maar je
kunt natuurlijk ook nog
steeds per keer betalen.

Bibliotheek
Wist je dat we een zeer
goed gevulde bibliotheek
hebben? Er zijn boeken en
tijdschriften over smeden en
mineralen in de keuken. Die
over slijpen en facetteren
staan in de slijpruimte.
Je kunt ze lenen!

Start nieuwe seizoen:

Slotmiddag 2021

