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De nieuwe ruimte 
De nieuwe ruimte van de LVMN is nu bijna geheel ingericht. 
Jan Geelen en Bas hebben de afgelopen twee en een halve 
week heel hard gewerkt en veel georganiseerd. En enkele 
leden waaronder Peter Slingerland en zijn buurman Mehmet,  
Reinier, Maarten, Jil en Wil kwamen ook regelmatig helpen. 
Het ziet er prachtig en ruim uit. Omdat het heel veel werk 
was en we de sleutel wat later kregen, kon het zomerslijpen 
niet doorgaan.  Gelukkig waren er dan ook niet veel 
aanmeldingen.

Opening nieuwe seizoen 
2 september is de opening van het nieuwe slijp- en 
smeedseizoen op de Rembrandtlaan 4 C in Bilthoven. 
Omdat we vermoeden dat iedereen de nieuwe ruimte graag 
wil zien, splitsen we, net als de slijp- en smeed dagen, de dag 
op in drie tijdslots: 12.00 uur, 14.00 uur en 19.30 uur. Steeds 
kunnen er maximaal 20 mensen komen. Aangezien het een 
zeer goed geventileerde ruimte is (airconditioner met 
Hepafilter en open ramen), kunnen we er met 20 mensen 
‘coronaproof ’ in. Iedereen die graag wil komen, moet zich 
even per mail opgeven bij Marja (secretariaat) hoe laat men 
wil komen. En als je een voorkeur hebt voor een bepaalde 
tijd, geef je snel op! Vol is vol!
Op tafel zal een donatiepot staan. We hebben een 
startsubsidie aangevraagd bij de gemeente, maar we hebben 
nog wel wat geld nodig voor de verdere inrichting en 
materialen.
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Oproep aan de leden! 

• Zijn er leden die 
werkmateriaal of apparatuur 
over hebben dat we kunnen 
gebruiken? Graag opgeven 
bij het secretariaat (zie 
mailadres hieronder) 

• Vrijwilligers gevraagd voor 
de komende mineralenbeurs 
op 20 september! Graag 
opgeven 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? 

• We hebben een anbi-status 
aangevraagd. Dat betekent dat 
giften aftrekbaar zijn van de 
belasting. 

Lapidaristen Vereniging 
Midden Nederland
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Slijpen en smeden 2020 en 2021  

Maandag 7 september 2020 starten we met de cursussen 
slijpen en smeden. Alle leden hebben het rooster gekregen 
en velen hebben zich ingeschreven. De factuur hiervoor 
volgt snel. Uiteraard kan je je nog opgeven voor een cursus, 
als je dat nog niet gedaan hebt. Deze week ontvang je het 
rooster waarop staat wanneer nog plek is. 
Als je in een kleinere groep dan 8 personen wilt werken, kan 
dat. Er zijn nog dagdelen met minder slijpers / smeders. 
We eindigen eind april 2021 met 1 inhaaldagdeel. Als je vaker 
afwezig bent, kan je dat op een ander dagdeel na telefonisch 
overleg met de desbetreffende smeed/slijpleider inhalen.
En niet vanwege corona, maar het is toch handig een 
mondkapje mee te nemen voor bij het zagen ivm de nieuwe 
koelvloeistof en ook met slijpen is een mondkap aan te raden.

De mineralenbeurs 
20 september vindt onze mineralenbeurs plaats in het HF de 
Witte centrum in de Bilt. Bas en Jan hebben alles helemaal 
coronaproof uitgewerkt zodat we de maatregelen volledig in 
acht kunnen nemen en de beurs veilig is voor iedereen. De 
vergunning is door de gemeente de Bilt afgegeven, men was 
onder de indruk van het coronaprotocol. Wellicht moet dan 
iedereen mondkapjes dragen, afhankelijk van nieuwe 
maatregelen. Dus wel handig om er een mee te nemen. 
Uiteraard is de toegang voor de leden gratis!
We hebben nog hard vrijwilligers nodig, dus wie wil helpen, 
graag even melden bij Marja (secretariaat).

Nieuwe kralencursus 
Een nieuwe club, een nieuwe kralengroep. We hebben al 9 jaar 
een groep enthousiaste vrouwen die kralen. Het is een zeer 
‘gevorderde’ groep en we willen graag een aantal nieuwe 
mensen wegwijs maken in kralenland (en die wereld is 
verslavend!). Op 8 vrijdagen, eens per maand, vindt de 
kralencursus plaats. Je leert verschillende technieken en je 
maakt prachtige producten! Je kan je per mail opgeven bij 
Marja (secretariaat). Kosten: 100 euro.  
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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  

Bankrekening 

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

Onze nieuwe website 

De naam van de website is: 
www.lvmn.nl. Deze wordt 
regelmatig bijgewerkt! 

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