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Opening nieuwe seizoen 
Op 2 september was de opening van het nieuwe slijp- en 
smeedseizoen op de Rembrandtlaan 4C in Bilthoven. 
In drie tijdslots is dit gevierd met speciale gebakjes met ons 
logo erop. 
Veel leden zijn geweest en elke bijeenkomst kon coronaproof 
gehouden worden. 
De ruimte was vrijwel volledig ingericht en voorzien van 
materialen en machinerie. We krijgen hiervoor van de 
gemeente De Bilt een incidentele subsidie. Ook bij andere 
fondsen is een incidentele bijdrage aangevraagd.

Start van de cursussen en bijeenkomsten 
Maandag 7 september 2020 zijn we gestart met de cursussen 
en bijeenkomsten slijpen, smeden en kralen. Veel leden 
hebben zich ingeschreven. Door de publicatie in diverse 
kranten en op websites in de regio, heeft zich een aantal 
nieuwe leden gemeld en zich opgegeven voor cursussen. Van 
harte welkom!

Een ruim aantal dagdelen is inmiddels vol. Vanwege de 
nieuwe maatregelen en door de wens van diverse slijp, smeed 
en kraal leiders hebben we de groepen zo veel mogelijk 
teruggebracht naar ongeveer 5 deelnemers om de vereiste 
afstand te kunnen bewaren. Iedereen wordt ook gevraagd 
om een mondkapje te dragen bij het rondlopen. Ook staan 
er een desinfectiepaal en zeepdispensers in het lokaal.
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Oproep aan de leden! 

• Voor beginnende smeders 
hebben we dringend behoefte 
aan restjes plaatmateriaal: 
koper, messing en alpaca. Heb 
je nog wat liggen wat je kan 
missen, graag meenemen naar 
de club.  

• Op de website staat een 
rubriek ‘vraag en aanbod’. Als 
mensen iets in deze rubriek 
willen zetten, graag opgeven 
bij het secretariaat. Dan wordt 
het vrijwel meteen geplaatst. 

• Zodra het coronatechnisch 
weer kan, willen we een lezing 
over mineralen organiseren. 
Wie daar belangstelling voor 
heeft, graag even melden bij 
het secretariaat. 

Lidmaatschap 

• Het lidmaatschapsgeld is 
vanwege de aanloopkosten 
voor dit jaar 25 euro. Voor 
2021 is het eveneens 25 euro. 
Bijna iedereen heeft inmiddels 
betaald, waarvoor dank. Kwam 
je daar nog niet aan toe, zou je 
dat dan per ommegaande 
kunnen doen? 

Lapidaristen Vereniging 
Midden Nederland
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Slijpen en smeden in het nieuwe lokaal

De mineralenbeurs 
20 september vond onze mineralenbeurs plaats in het HF de 
Witte centrum in de Bilt. Bas en Jan hadden alles helemaal 
coronaproof uitgewerkt zodat we de maatregelen volledig in 
acht konden nemen en de beurs veilig was voor iedereen.
Een tegenvaller was het aantal bezoekers. Net de avond 
daarvoor waren nieuwe corona maatregelen aangekondigd. 
Dat zou hiervoor een belangrijke reden kunnen zijn.

Workshops 
In het nieuwe jaar willen we workshops gaan plannen, als dit 
volgens de corona maatregelen mogelijk is. We denken onder 
andere aan workshops filigrain, glaskralen maken, reticuleren, 
emailleren, stenen omkralen en werken met de hangmotor. 
Het zou leuk zijn je meer ideeën hebt voor een workshop en 
al helemaal als je die zelf wil geven als vrijwilliger. Mail je 
ideeën naar het secretariaat. 
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Bestuur 

Het bestuur van de LVMN bestaat 
uit:  

Bas Oudewortel (voorzitter) 
Marja van Houten (secretaris) 
Maja van Hugten 
(penningmeester) 
Wendie de Pater (communicatie) 
Jan Geelen (beurs) 

Secretariaat 

LVMN 
Muurhuizen 54 A 
3811 EK Amersfoort 
Lapidaristenmiddennederland@ 
gmail.com 
0654993565 (prive-nummer) 

Bankrekening 

Het rekeningnummer van de 
LVMN is: 
NL 29 RABO 0354 6087 38 
t.n.v. Lapidaristen Vereniging 
Midden Nederland te De Bilt 

De website 

De naam van de website is: 
www.lvmn.nl. Deze wordt 
regelmatig bijgewerkt, dus neem 
af en toe een kijkje. Als je zelf wat 
wil melden hierop, horen we dat 
graag! 

http://gmail.com
http://www.lvmn.nl
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