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Hoera!!! 

Vanaf begin augustus kunnen we weer aan de slag met 
smeden en slijpen in een prachtige nieuwe ruimte aan de 
Rembrandtlaan 4A in Bilthoven, 150 meter van het station. 
We zijn daar erg blij mee, want het is licht, goed 
geventileerd (airconditioner met filter en ramen kunnen 
open), goed bereikbaar met het ov en veel parkeerruimte. In 
juli en de eerste week van augustus gaan we de ruimte smeed 
en slijp klaar maken en coronaproof inrichten. In het oude 
Bergkristal konden we niet meer terecht. Ook de nieuwe 
locatie heet het Bergkristal.
En dan kunnen we dus aan de slag met onze activiteiten. In 
augustus zijn zomeractiviteiten gepland en in september 
starten we met de activiteiten van het seizoen, voorafgegaan 
door een opening van het seizoen. 

Vakantieslijpen en smeden 
Van maandag 10 augustus tot donderdag 3 september geven 
Bas, Jan Geelen en Elly losse lessen smeden en slijpen. Het 
rooster van de dagdelen wordt meegestuurd. Ieder kan zich 
per les van tevoren aanmelden (ivm coronaregels) bij de 
desbetreffende smeed- en slijpleider. De kosten bedragen 10 
euro per les. Je kunt tijdens de les contant betalen.
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Oproep aan de nieuwe 
leden! 

• Zijn er leden die 
werkmateriaal of apparatuur 
over hebben dat we kunnen 
gebruiken voor de inrichting 
van ons nieuwe pand? Graag 
opgeven bij het secretariaat 
(zie mailadres hieronder) 

• Vrijwilligers gevraagd voor 
de komende mineralenbeurs! 
Graag opgeven bij het 
secretariaat.  

Lidmaatschap 

• Het lidmaatschapsgeld is 
vanwege de aanloopkosten 
voor dit jaar 25 euro. Voor 
2021 is het eveneens 25 euro. 
Leden ontvangen per mail een 
rekening. Het zou fijn zijn als 
die snel voldaan kan worden. 

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

Lapidaristen Vereniging 
Midden Nederland
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Start van het nieuwe seizoen 
Op 2 september vindt de opening van het seizoen plaats in 
ons nieuwe onderkomen als dit coronaproof kan. Dit heeft te 
maken met het maximaal aantal personen in de ruimte.  
Daarover krijg je nog bericht. We beginnen om 19.30 uur en 
hopen dan al veel van onze leden weer te ontmoeten!!!

Slijpen en smeden 2020 - 2021 
Maandag 7 september 2020 starten we met slijpen en smeden. 
Het rooster met inschrijfformulier wordt meegestuurd met de 
nieuwsbrief. Iedereen kan zich inschrijven voor een of 
meerdere cursussen op zijn of haar voorkeursdag. 
In verband met de corona maatregelen gaan we in kleinere 
groepen van maximaal acht personen werken. Om toch zoveel 
mogelijk leden de gelegenheid te bieden om te slijpen en 
smeden, hebben we op de middagen twee groepen gepland en 
op de avonden één groep. 
Graag snel inschrijven voor een of meerdere cursussen op je 
voorkeurstijd met een tweede optie. Met de bevestiging van je 
deelname en het ingevulde rooster ontvang je een factuur.

Workshops en excursies 
In september gaan we de workshops, excursies en eventuele 
andere activiteiten plannen voor het najaar. Als je ideeën hebt 
(of zelf een workshop wilt geven) zijn die van harte welkom. 

De mineralenbeurs 
Eind september vindt de mineralenbeurs plaats in het HF 
Witte centrum in de Bilt. Bas en Jan hebben alles helemaal 
coronaproof uitgewerkt zodat we de maatregelen volledig in 
acht kunnen nemen, zodat de beurs veilig is voor iedereen.  
Zij zijn hard bezig met de organisatie van de beurs. 

Elly en Sanny 
Elly gaat verhuizen naar Almelo om dichter bij haar dochter 
te wonen. Na de vakantie gaat zij door als lid van de 
kralengroep. Ze heeft jarenlang heel veel gedaan voor de 
voormalige werkgroep als smeedleider, penningmeester en wat 
al niet! We danken haar daarvoor hartelijk. 
Ook Sanny was voor de oude werkgroep Midden Nederland 
een begrip. Zij heeft met haar dochter de werkgroep 31 jaar 
geleden opgericht en met enkele anderen deze uitgebouwd tot 
een prachtige club met veel activiteiten en veel heel actieve 
vrijwilligers. Ook Sanny hartelijk dank! Gelukkig is zij ook lid 
van de LVMN en we hopen nog voor lange tijd! 
Ook andere leden, onder andere Reinier, die de afgelopen 
maanden ons erg gesteund hebben, veel dank hiervoor!
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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 website is klaar met dank aan 
Liesbeth Rentinck! Zaterdag komt 
deze online: www.lvmn.nl 

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