
Nieuwsbrief 

NLC Werkgroep HAARLEM 

Seizoen 2022-2023 

Op zaterdag 
14 januari 2023 houden 
we een Nieuwjaars- 
bijeenkomst. 
Je bent van harte welkom 
in de Zilversteen van 
13.30 uur tot 16.30.  
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Maandag 
  -ochtend Smeden 
  -avond Smeden 
  -avond Cabochon slijpen 

Dinsdag 
  -middag Smeden 
  -middag Vrij slijpen 
  -avond Smeden 
  -avond Facetteren 

Woensdag 

  -ochtend  Smeden 
  -avond  Smeden 
  -avond  Vrij slijpen 

Donderdag 
  -avond  Smeden 

Vrijdag 
  -avond  Smeden 
  -avond Cabochon slijpen 

Zaterdag 
  -ochtend  Smeden 

Weekprogramma 

We zijn alweer een tijdje heerlijk met onze hobby bezig. Bij 

verschillende groepen hebben we nieuwe leden kunnen ver-

welkomen. Voor allen: heel veel hobby plezier!  

Bijna alle plaatsen zijn nu opgevuld. De volgende ‘lichting’ 

cabochon slijpers op de wachtlijst wordt binnenkort bena-

derd voor de cursus in Januari. 

12—17 december 

Laatste cursusweek 2022  

18 december 2022— 

15 januari 2023 

 

Kerstvakantie 

 

14 januari 2023 

Nieuwjaarsbijeenkomst  

16 januari 2023 

Start cursussen 2023 

18 en 25 februari 2023 

Workshop Keum Bo 

20 mei 2023 

Slot avond  

(onder voorbehoud) 

En … zet vast in je (nieuwe) 
agenda: 

6 september 2023 

Open Huis en  

Begin volgend seizoen  

24 september 2023 

Beurs Haarlem 

Seizoen 22-23  

Op 18 en 25 februari willen 

we de workshop Keum Bo 

organiseren. De kosten 

hiervoor zijn €30,00 exclu-

sief materiaal. Er is een 

maximum van 8 deelne-

mers. Opgeven kan via de 

intekenlijst op het prikboord 

in de zilversteen of via 

PRNLCHaar-

lem@gmail,.com.  

Maar let op: Joek geeft uit-

leg wat je aan voorbereidin-

gen moet treffen voor deel-

name aan de work-shop.  

Workshop Keum Bo  

Nieuwjaars  
bijeen- 
komst 

Lappenmand 
Anneke is even in de lap-

penmand. We wensen haar 

vanaf hier een heel voor-

spoedig herstel. Zelf een 

kaartje sturen is nog leuker:  

A. Elzenaar  

Gaasterlandstraat 80  

2036 NJ Haarlem  

Veiligheid  
Solderen vergt concentratie. 

Dat weten we allemaal. Toch 

gaat het wel eens fout zoals je 

hier ziet. De platen op de sol-

deertafels waren net vervangen 

evenals de aanstekers. Geluk-

kig is het weer met een sisser 

is afgelopen. Maar laten we 

proberen scherp te blijven.  

Bibliotheek  
Het zal opgevallen zijn dat er in de Zilversteen een aantal 

dozen met boeken en kratten met stenen zijn bijgekomen. 

Deze zijn van de NLC en moeten eerst verdeeld worden 

tussen de afdeling Den Haag en Haarlem. Hopelijk lukt dit 

de volgende maand.  

Daarna zal een deel voor ons beschikbaar zijn. Dan kan je 

de boeken lenen en kunnen de stenen gebruikt worden. We 

houden jullie op de hoogte. 

Keum Bo Voorbereiding  
Wist je dat Keum Bo een historische 

Koreaanse metaalbewerkingstechniek is 

voor het creëren van een eutectische 

band tussen fijn goud en zilver? Te 

technisch? Bedenk dan: het is mogelijk 

om (puur) goud permanent, eenvoudig en met slechts een 

paar simpele hulpmiddelen aan zilver te binden. We willen, 

begin volgend jaar, deze techniek aan jullie voorstellen door 

een workshop. Maar als voorbereiding heb je een werkstuk 

nodig dat – op de gouden accenten na – af is. Het is vrijwel 

onmogelijk om nog te solderen of schuren aan je werkstuk 

als het goud erop zit. Dus wil je meedoen aan de keum bo 

workshop, begin dan met voorbereidingen en maak “iets” 

waarop je met bladgoud versieringen kan aanbrengen. 


