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Nieuwsbrief NGK

februari 2013

In deze nieuwsbrief
Trainingsweekend gereedschap smeden, Rekken
Masterclass wellen/vuurlassen
NGK excursie Zeche Zollverein, Essen - Duitsland

Van de voorzitter
Beste Smeden,
Positief!
Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Ondanks de economische
tegenwind en minder vrolijke berichten, biedt een nieuw jaar altijd
weer nieuwe kansen. Het is belangrijk om in deze omstandigheden
extra creatief en innovatief te zijn. Dit komt goed uit, want smeden
zijn creatief en zeker ook innovatief, dus deze uitdaging moeten wij
aankunnen.

NGK SMEDENDAGEN
Botterwerf Huizen
10-11 mei 2013
noteer alvast in de agenda!

Positief!
Miko, onze secretaris, is geopereerd aan een nekwervel. De operatie
is goed verlopen. De operatie was nog een gevolg van zijn
fietsongeluk vorig jaar. Na zes weken in een kraag kan hij zich nu
weer vrij bewegen en verder aan zijn herstel werken.
Positief!
Er staan weer een aantal activiteiten op de agenda voor dit jaar.
Gereedschap smeden voor de smederij op de Botterwerf bij Tim Vos
in Rekken. NGK Smedendagen, een masterclass vuurlassen met Philip
Ponseele, Smedendagen in Luxemburg, een excursie naar Zollverein
in Duitsland, Smedendagen in Stia in Italië en een NGK
ledenvergadering bij Mauriks Group in den Bosch.
Heb je een ander idee of wens, laat het ons weten dan kunnen wij
dit proberen te realiseren.
Wij wensen iedereen veel smeedplezier en zien jullie graag tijdens
een van de activiteiten.
Met vriendelijke smeden groet,
Hennie van der Paauw - voorzitter NGK

DRINGEND STAGEPLEKKEN GEZOCHT !!
Een stageplek
beschikbaar? Meld het op
info@smeden.nl
Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn
van het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief
naar hen door!

Oproep
Zijn jullie met een bijzonder project of opdracht 'met een verhaal'
bezig, stuur het door (met foto's) naar info@smeden.nl zodat wij het
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in de volgende nieuwsbrief kunnen plaatsen.

Van de branchemanager
Beste lezer,
Je weet waarschijnlijk dat ik vorig jaar juni een ongeluk heb gehad. Nadat ik een aantal maanden heb
kunnen herstellen in een revalidatiecentrum ben ik in december geopereerd, een laminectomie.
Daarvan ben ik nu weer voor een groot deel hersteld. Dat betekent dat ik weer heel langzaam (een
paar uurtjes per week) een aantal werkzaamheden kan gaan oppakken. Maar ik ben ook weer in
behandeling bij het revalidatiecentrum en kan ik nog zeker niet volledig aan de slag. Over een maand
kan de arts een prognose gaan doen over de verdere werkhervatting.
Hoewel de werkzaamheden voor een groot deel opgevangen zijn, zullen er in de tijd zaken zijn
blijven liggen. Vervelend, maar niet te vermijden. Ik ben mijn collega's dankbaar dat ze naast hun
eigen werkzaamheden al zo lang een deel van mijn taken overnemen.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op de Smedendagen in mei,
Miko Wijnands

Trainingsweekend gereedschap smeden
Zaterdag 23 en zondag 24 maart organiseert het NGK een
trainingsweekend gereedschap smeden bij Tim Vos te Rekken.
Onder begeleiding van Tim Vos, Arie Haksteen en Fred Senne
zal er gereedschap gesmeed worden.
Het gereedschap dat gesmeed wordt zal worden gebruikt voor
de cursussen op de Botterwerf. Vrijdagmiddag 22 maart wordt
gebruikt voor de opbouw en werkbespreking. Zaterdagavond
hebben we een Bourgondische feestavond met eten van het
spit en ook kunnen de voetjes weer van de vloer. Lees verder
voor het programma en aanmelden.

Masterclass: wellen/vuurlassen
Het NGK organiseert op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni a.s. een 2-daagse masterclass
wellen/vuurlassen onder leiding van Filip Ponseele.
Inhoud cursus:
Het maken van gewelde verbindingen. Voor beginners is dit de gelegenheid om de technieken onder
de knie krijgen en voor de gevorderden om de fijne kneepjes van het vak te leren. Smeedervaring is
vereist (bijv. basisvaardigheden smeden). De cursus wordt bij goed gevolg afgesloten met een NGK
certificaat.
De cursuslocatie is de NGK-smederij op de Botterwerf in Huizen. De cursustijden zijn van 09.00-12.00
en 13.00-17.30 uur.
De cursus is inclusief een Nederlandstalige syllabus en materiaal. Het opleidingscentrum stelt de
benodigde gereedschappen gedurende de cursus ter beschikking. Het is wenselijk zelf een
smeedhamer mee te nemen.
De materialen die gebruikt worden om de verbindingen tot stand te brengen zijn zand, borax,
sureweld en swan en origineel laffite. De docent neemt sureweld mee, maar als je alleen met
sureweld wilt werken is het misschien ook handig om zelf extra materiaal te bestellen via
www.mustadbenelux.com
Cursusprijs:
Prijs NGK-leden: € 395
Prijs niet-leden: € 495
Aanmelden kan via info@smeden.nl. Vermeld daarbij de voor- en achternaam van de deelnemer(s) en
of er speciale dieetwensen zijn.
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NGK excursie Zeche Zollverein, Essen - Duitsland
Op zaterdag 15 juni organiseren we een excursie naar de Duitse
Kolenmijn en industriecomplex Zeche Zollverein in Essen. In 1847 komt de
steenkool- en staalindustrie in het Duitse Ruhrgebied op kruissnelheid, en
omdat de industrieel Franz Haniel staal wil produceren, plant hij in 1847
een steenkoolmijn neer die vanaf 1851 de eerste kolen uitspuwt. De Zeche
Zollverein is geboren. Begin twintigste eeuw telt de mijn al elf schachten,
in 1932 wordt de hele fabriek gemoderniseerd. Ook Schacht XII, een van de
blikvangers van het cultuurjaar in het Ruhrgebied, krijgt in dat jaar vorm
op de tekentafel van architecten Fritz Schupp en Martin Kremmer. Onder
de stalen constructie in Bauhausstijl, gaapt een schacht van meer dan
1000 meter diepte. Met de opening van de nieuwe schacht werd Zeche
Zollverein de grootste steenkooldelver van het Ruhrgebied: de fabriek
stelde in die periode 6.900 mensen te werk. Uit Schacht XII alleen al werd
dagelijks 12.000 ton kolen gehaald.
In 1941 slaat het noodlot toe, wanneer bijna dertig mijnwerkers om het leven komen doordat een
deel van het gangenstels instort. Na de Tweede Wereldoorlog, dat de Zollverein zonder kleerscheuren
doorstond, sloten de elf andere schachten op het terrein een voor een, enkel Schacht XII werd in 1967
nog gebruikt. Op 23 december 1986 werden de laatste kolen gedolven, en daarmee was de Zollverein
de laatste nog actieve steenkoolmijn in Essen. Lees meer
Zeche Zollverein
Gelsenkirchener Str. 181
45309 Essen - Duitsland
Aanmelden kan via info@smeden.nl. Vermeld daarbij de voor- en achternaam van de deelnemer(s), je
telefoonnummer en of je wilt deelnemen aan het carpoolen. Na opgave wordt je naam en woonplaats
vermeld op www.smeden.nl onder 'agenda'. Afspraken over het carpoolen kunnen dan onderling
gemaakt worden.
Ontvangsttijd Essen 12.00 uur. Het complex is open tot 20.00 uur. Deelname is kosteloos m.u.v. het
carpoolen en de entree (circa € 6 p.p.).

Even voorstellen: John Kempers
Beste NGK leden,
Ik heb de mogelijkheid gekregen om mijzelf en mijn bedrijf even kort voor te
stellen. Sinds afgelopen ledenvergadering ben ik gekozen in het NGK-bestuur.
De meesten van u hebben mij ongetwijfeld al eens gezien, toch maak ik van de
gelegenheid gebruik om u te vertellen wie ik ben en wat de Rooy
Metaalindustrie BV doet.
Ik ben geboren en getogen in Nieuwkoop en na de opleiding motorvoertuigentechniek aan de LTS heb ik twee jaar leren en werken gecombineerd in een
vervolgopleiding. Het werken lag mij meer dan het leren en ben toen in de
metaal terecht gekomen. Na diverse avondstudies heb ik in 1998 samen met
mijn vrouw De Rooy Metaalindustrie BV overgenomen. De Rooy houdt zich bezig
met metaalwaren en licht constructiewerk in de bouw, maritieme sector, tribunebouw,
carrosseriebouw en toegangstechniek.Ook doet de Rooy in smeedwerk, met name hang- en sluitwerk
en o.a. koevoeten en stootijzers. Door ons worden ook hekwerken gemaakt, vaak in combinatie met
smeedwerk. Wij maken onze producten in staal, RVS en aluminium. Ons bedrijf telt 5 medewerkers.
Zelf ben ik niet actief met smeden bezig maar als het nodig is ben ik wel in de fabriek inzetbaar.
Verder ben ik naast het NGK actief in het bestuur van de Nieuwkoopse ondernemersvereniging van
de industrie en lid van het bestuur van de Metaalvakschool in Nieuwkoop. Naast deze zakelijke
functies heb ik ook hobbymatige bestuursfuncties als voorzitter van een enthousiaste groep
amateurfotografen en ben ik voorzitter van de Stichting de Torenschudders welke zich bezig houdt
m et een jaarlijks feest op de Nieuwkoopse Plassen met verlichte boten en afsluitend een
vuurwerkshow. Ik ben sinds 1991 getrouwd en heb twee dochters van 13 en 16 jaar oud. Naast dit
alles kan ik ook van de rust genieten op de Nieuwkoopse Plassen met een leuk stuk muziek en een
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fijn glas single malt.
Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren aan het NGK en we komen elkaar ongetwijfeld ergens
tegen.
Groet,
John Kempers

Internationale smedendagen in Peppange, Luxemburg
Op zaterdag 8 en zondag 9 juni worden in Peppange (Luxemburg) internationale smedendagen
gehouden. het werkstuk waar aan gewerkt gaat worden is een hekwerk (in Jugendstil) bij de smederij
aldaar en te vergelijken met de trapleuning en hekwerk gemaakt voor de smederij op de Botterwerf.
Helaas waren meer gegevens over deze dagen met het versturen van deze nieuwsbrief (nog) niet
bekend. Zodra we meer weten wordt dit op www.smeden.nl geplaatst onder 'agenda'.

Biennale Europea d'Arte Fabbrile, Stia Italië
Van donderdag 5 t/m zondag 8 september wordt in Stia (Italië) de 20ste editie van de 'Biennale
Europea d'Arte Fabbrile' gehouden. Helaas is het programma voor deze dagen (nog) niet bekend. Kijk
hier voor meer informatie en foto's van de voorgaande edities.

Oproep Zuiderzeemuseum
De volgende vacature voor Publieksmedewerker wil het Zuiderzeemuseum onder de aandacht
brengen: het betreft o.a. een vacature voor het ambacht smederij (evt. in combinatie met de
stoomwasserij/visrokerij):
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de cultuur van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige
en toekomstige IJsselmeergebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen
rondom de voormalige Zuiderzee. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo
kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in het huishouden van
1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na
de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten.
De medewerker publieksactiviteiten verzorgt verschillende demonstraties van oude ambachten op
het museumpark. Tijdens het geven van deze demonstraties geeft hij/zij informatie aan de
bezoekers over het museum. Het gaat daarbij om algemene informatie, maar met name ook om
informatie over de demonstratie die de publieksmedewerker op dat moment verzorgt. Voor het
seizoen 2013 zijn wij op zoek naar twee nieuwe collega’s die affiniteit, interesse en/of ervaring
hebben met één of meerdere van de volgende de ambachten: visrokerij, stoomwasserij en de
smederij.
Kerntaken:
· Bezetting, presentatie en demonstratie van een ambacht;
· Begeleiden & uitvoeren van educatieve programma’s die gelieerd zijn aan het ambacht, waar men
werkzaam is;
· Het verstrekken van betrouwbare informatie aan de bezoeker over het ambacht en/of
Zuiderzeemuseum;
· Schoonmaken van de werkplek en de toegewezen schoonmaakwijk;
· Ondersteunende werkzaamheden bij o.a. evenementen.
Kennis en vaardigheden:
· Op een enthousiaste en betrokken wijze informatie kunnen overdragen aan onze bezoekers;
· I.v.m. het grote aantal buitenlandse bezoekers is basis kennis van de Engelse en Duitse taal een
pre;
· Een klantgerichte, positieve en flexibele werkhouding;
· Werkzaam in roosterdienst, dus ook beschikbaar zijn op feestdagen en weekenden.
Arbeidsvoorwaarden
Vanwege het seizoensgebonden karakter van de functie bieden wij een tijdelijk contract van 29
maart tot en met 27 oktober 2013 aan. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO verzelfstandigde
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Rijksmusea. De functie is gewaardeerd in schaal 4 en het salaris bedraagt maximaal € 2.252,- bruto
per maand bij een 36-urige werkweek exclusief zon- en feestdagentoeslag.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Dhuyvetter, Hoofd
Publieksactiviteiten op telefoonnummer 06- 51 640 347
Solliciteren: Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae per e-mail verzenden aan:
solliciteren@zuiderzeemuseum.nl of per post: t.a.v. de afdeling P&O, Postbus 42, 1600 AA
Enkhuizen.
Je kunt reageren tot 28 februari 2013. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 5 en
woensdag 6 maart.

Deelnemers gezocht: Les Fèvres - 18 t/m 20 oktober 2013
I am at present in the preparation of our next show Les Fèvres which will take place on October
18th, 19th and 20th 2013 in the castle-museum of Eu (France). We would like to invite in this
opportunity (occasion) one of the members of the guild NGK (we grant a € 500 euro + the on-thespot accommodation(hosting)) to take part in the workshop of collective sculpture and present some
works within the framework of a stand (pit)? Beforehand, thank you for your fast return.
Best regards,
Éric QUENTIN - t. +33 (0)2 35 64 42 30 - eric.quentin@ifram.fr www.ifram.fr

Verhuisbericht
Nieuw adres werkplaats:
Jurgen Nijhof smeedwerk & metaalvormgeving
D.J. Bunschotenstraat 14
7471 CZ GOOR - www.jurgennijhof.nl

Agenda
2013
maart 2013:
16 maart
22-23 maart
april 2013:
05 april
12 april
18-20 april
mei 2013:
10-11 mei
31 mei-1 juni
juni 2013:
08-09 juni
15 juni
21 juni
augustus 2013:
30 augustus
september 2013:
05-08 september
06 september
oktober 2013:
03 oktober
18-20 oktober
november 2013:
01 november
08 november
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NGK workshop Kennismaken met smeden - Bataviawerf
Trainingsweekend gereedschap smeden in Rekken
NGK cursus basisvaardigheden smeden *3e cursus* loopt tot 08-06-2013
NGK cursus gevorderd smeden *1e cursus* loopt tot 15-06-2013
De Nederlandse Restauratiebeurs, Brabanthallen Den Bosch
www.restauratiebeurs.nl
NGK Smedendagen - Botterwerf (programma volgt z.s.m.)
Masterclass Wellen/Vuurlassen - Botterwerf | docent Filip Ponseele
Internationale Smedendagen, Peppange Luxemburg
NGK excursie Duitse kolenmijn en industriecomplex
NGK cursus hang en sluitwerk smeden *1e cursus* loopt tot 29-06-2013
NGK cursus basisvaardigheden smeden *4e cursus* loopt tot 12-10-2013
NGK excursie naar Smedendagen Stia, Italië
NGK cursus gevorderd smeden *2e cursus* loopt tot 26-10-2013
NGK-najaarsledenvergadering Mauriks Group, Den Bosch
Les Fèvres, kasteel-mueseum in Eu, Frankrijk
NGK cursus basisvaardigheden smeden *5e cursus* loopt tot 13-12-2013
NGK cursus gereedschappen smeden *1e cursus* loopt tot 23-11-2013
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NGK-excursie Oekraïense smedendagen

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Donateurs/particuliere leden:
- R. Deijn, Nieuwkoop
- G.J. van den Bosch, Terwolde
- ARH (Adriaan Roland Holst)-school, Bergen
Afmeldingen
Leden:
- Hiemstra Smeden, Vinkenbuurt
- Diem Metalstyling, Mijdrecht
- Kiljan Las en Constructiebedrijf, Den Helder (buitengewoon lid)
- BD Design, Uitgeest
Donateurs/particuliere leden:
- F. van Bergen, Nigtevegt
- E. Pijl, Opende
- L. Verzijden, Schiedam
- C. Hartsuijker, Groningen
- J.B. Hak, Leiden
- W. Kwint, Groningen

Terug naar begin
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Gilde van Kunstsmeden (NGK). Het NGK is een branchegroep
van de Metaalunie. Voor informatie, advertenties en redactionele bijdragen kunt u contact opnemen Miko Wijnands,
branchemanager van het NGK. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Secretariaat NGK p/a Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein
Bezoekadres Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
Telefoon 030-6053344 Fax 030-6053208
E-mail info@smeden.nl Webadres www.smeden.nl
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