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Van de voorzitter
Beste collega’s
Graag wil ik jullie na deze gevoelige lente en prachtige zomer weer
van harte welkom heten. Ik hoop dat het jullie allemaal voorspoedig
gaat en dat er, na een goede gezondheid, een hoop werk op de
plank ligt.
Oké het gaat bijna gebeuren, de nieuwe website van het NGK gaat
bijna online en zal in een geheel vernieuwde versie voor ons allen
(ook Apple en Chrome) beschikbaar zijn. Naast de gebruikelijke
items zal nu nog meer informatie inzichtelijk voor ons worden. Een
presentatie over het functioneren hiervan zal op de volgende ALV
gehouden worden.
Op donderdag 3 oktober staat de Algemene Leden Vergadering
gepland, die op uitnodiging wordt gehouden bij Mauriks Group in Den
Bosch. Deze vergadering wordt bijzonder interessant vanwege de
lezing die Michel Mouton voor ons zal gaan houden. Hij is een
Belgische smid met een galerie in Brussel (www.ijzerenvuur.be).
Ik zou het bijzonder op prijs stellen jullie bij Mauriks weer te
ontmoeten om met ons de vergadering te voeren en het proces van
het NGK te bespreken. Het NGK is van mening dat het zich nog beter
kan profileren door, naast een geheel vernieuwde website, ook
actief te zijn op Facebook en Twitter. Graag nodig ik jullie uit ons
via deze weg te volgen en mee te doen. Zo blijft iedereen op de
hoogte van het laatste nieuws en van elkaars werk.
De 10 instructiefilmpjes, die gemaakt zijn om ons lessenpakket te
ondersteunen, zijn vrij toegankelijk en te bezichtigen op onze
website en YouTube.
Ik op mijn beurt ga nu gauw mijn koffer pakken om naar de
tweejaarlijkse smeedmanifestatie in Stia, Italië af te reizen. We
zullen met een groep van 14 mannen en vrouwen daar aanwezig zijn
om de kunsten van smeden uit de hele wereld te bekijken.
Heel veel geluk met alles en graag tot ziens op donderdag 3 oktober
op de ALV.
Paulûs van der Jagt
voorzitter NGK

http://ymlp.com/zWgoEY

MAAK GEBRUIK VAN DE
DIENSTEN VAN DE
METAALUNIE !
Metaalunie biedt een
pakket aan dienstverlening
waar NGK/Metaalunieleden
kosteloos gebruik van
kunnen maken.
lees verder
DONDERDAG 3
OKTOBER
NGK-ledenvergadering
Mauriks Group Den Bosch
info en aanmelding

Biennale Europea d'Arte
Fabbrile, Stia 2013

NEN EN-1090 &
CE-MARKERING
Wanneer wel en wanneer
niet CE-markeren
.
meer info
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GEBRUIK VAN LOOD
Lees verder...

NGK-website
De website is volledig vernieuwd! Op de ledenvergadering wordt de
nieuwe website officeel gelanceerd en gepresenteerd, maar hij is al
klaar! Fris van uiterlijk, maar belangrijker: betere vindbaarheid in
Google (goed voor de cursussen en andere informatie), de website is
nu te lezen met alle browsers (Google Chrome, Safari van Apple en
natuurlijk Internet Explorer), goed te lezen op tablet en mobiel en
er is een prikbord voor het achterlaten en lezen van elkaars
berichten. Maar als NGK gaan we nog verder!

Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn van
het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief
naar hen door!

Het NGK is nu ook te vinden op
Facebook (let op: werkt alleen als je zelf een account hebt)
Twitter (publieke berichtjes)
YouTube (Of zoek in YouTube op 'NGK Smeden')
In de enquête van vorig gaven jullie al aan dat onderling
samenwerken en kennis delen erg belangrijk zijn. Daarvoor zijn de
social media en vooral ook Facebook erg handig.

Bedrijfsinformatie doorgeven aan NGK-secretariaat voor nieuwe website:
Op de nieuwe site is (net als op de huidige site) ruimte voor informatie en foto’s van je eigen bedrijf.
Maar de informatie op de site nu is al een jaar of 6 oud en dus waarschijnlijk verouderd. Wil je jezelf
zo goed mogelijk verkopen, stuur ons dan de informatie waarmee jij op onze site wil staan.
Je mag ook een beschrijving (met foto’s) opsturen van een project waarop je trots bent. Die willen
we verzamelen en ook op de site plaatsen. Alles kan naar info@smeden.nl

NGK-ledenvergadering - donderdag 3 oktober | locatie: Mauriks Group Den
Bosch
Op donderdag 3 oktober a.s. vindt de NGK-ledenbijeenkomst
plaats. Dit keer op locatie bij Mauriks Group in Den
Bosch. Onderstaand het programma en agenda voor deze
bijeenkomst.
PROGRAMMA EN AGENDA LEDENBIJEENKOMST
Locatie: Mauriks Solutions Den Bosch – Showroom
Australiëlaan 10 - Tradepark "De Herven"
5232 BB DEN BOSCH
t. 073 – 646 11 00 www.maurikssolutions.com
Parkeergelegenheid is schuin tegenover Mauriks Solutions. Bekijk de plattegrond in de bijlage voor de
route van Mauriks Solutions naar de parkeergelegenheid.
Vanaf 15.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en Bossche bollen
Welkom en presentatie door Carlos Mauriks
16:00-17:30 uur: Aanvang algemene ledenvergadering
17:30-18:00 uur: Buitenlandse gastspreker Michel Mouton www.ijzerenvuur.be
18:00-19:00 uur: Buffetdiner
AGENDA NGK-LEDENBIJEENKOMST
1.
2.
3.
4.

Opening en vaststelling agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Verslag NGK ledenbijeenkomst 14 december 2012 (reeds in uw bezit, zie ook bijlage)
Financiën
- Resultaat 2012 en begroting 2014
5. Bestuurszaken en mededelingen
- Samenstelling commissies
- Enquête 2012
- Smidsvuur
- Nieuwe website

http://ymlp.com/zWgoEY
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- Social media
6. Erkenningsregeling & Stichting ERM
7. Opleiding smeden ROC Flevoland
- Leerbedrijven
8. NGK cursussen (vuurlassen/wellen, patineren, restauratie)
9. NEN1090
10. Rondvraag
11. Sluiting
MELD JE AAN via info@smeden.nl. Vermeld daarbij de voor- en achternaam van de deelnemer(s) en
of je wel/niet deel wilt nemen aan het buffetdiner. Vergeet daarbij niet te vermelden of er speciale
dieetwensen zijn.
Graag tot ziens op 3 oktober!
De financiële stukken ter voorbereiding op de ledenvergadering worden volgende week naar de NGKleden verstuurd.

NEN-EN1090 *)
In de zomer is de uitgave CE Nieuws van de Metaalunie op jullie deurmat gevallen met daarin een
overzicht van de belangrijkste items over de status van de NEN-EN1090. Ook in Metaal en Techniek
van juli/augustus staat een overzicht van de status van de NEN-EN1090.
Hieronder probeer ik samen te vatten wanneer je aan deze norm moet voldoen, wanneer niet en
wat je moet opzetten als je er wel aan moet voldoen.
Algemeen
Deze norm stelt dat alle producten in de bouw, die onder deze norm vallen, moeten zijn voorzien
van een CE-markering.
De overgangsnorm loopt af op 1 juli 2014 (die is al verlengd van
2012 naar 2014).
De norm heeft betrekking op belastingdragende stalen en
aluminium onderdelen en constructies.
Aluminium of stalen kozijnen vallen er in ieder geval niet onder evenals plafondhangers, spoorrails
en dwarsliggers, maar trappen en leuningen weer wel.
Wel of geen prestatieverklaring (verklaring van overeenstemming)/CE-markering
Bij de CE-markering van bouwproducten hoort een prestatieverklaring. Dit is een document waarin
bepaalde prestaties van het bouwproduct worden beschreven, bijvoorbeeld hoe sterk het product is,
of hoe brandveilig, of hoe goed het product isoleert.
Hoofdregel:
De fabrikant van een dergelijk product stelt een prestatieverklaring (elektronisch of op
papier) op en levert die mee wanneer hij het product in de handel brengt.
De fabrikant brengt op dat product de CE-markering aan.
Uitzonderingen:
In de Verordening zijn een aantal uitzonderingen genoemd waarin geen prestatieverklaring behoeft
te worden opgesteld en dus ook geen CE-markering plaatsvindt. De verplichting tot het opstellen
van een prestatieverklaring geldt niet:
1. Als het bouwproduct op de bouwplaats wordt vervaardigd om in het bouwwerk te worden
toegepast.
2. Als het bouwproduct afzonderlijk of als maatwerk is vervaardigd in een niet-seriematig
productieproces op een specifieke bestelling en dat vervolgens in één enkel geïdentificeerd
bouwwerk door de fabrikant van het bouwproduct wordt geïnstalleerd.
3. Als het bouwproduct op een traditionele manier is vervaardigd voor de renovatie van
beschermde monumenten, of van bouwwerken die in een beschermd stads- of dorpsgezicht
zijn gelegen.
Ook voor aannemers?
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Is een aannemer ook verplicht een prestatieverklaring op te stellen en CE-markering aan te
brengen?
Ja, tenzij de aannemer ook de afnemer is van het bouwproduct.
Vereenvoudigde procedures
Bij producten die afzonderlijk vervaardigd zijn (zie uitzondering 2) kan de fabrikant de
prestatiebeoordeling vervangen door specifieke documentatie waaruit blijkt dat het product aan de
eisen voldoet.
Naast de prestatieverklaring zal een normale conformiteitsverklaring moeten worden opgesteld
waarin met betrekking tot de andere richtlijnen wordt verklaard dat het product aan de
bijbehorende fundamentele eisen voldoet.
Fabrieksproductiebeheersingssysteem (FPC)
Fabrikanten die een prestatieverklaring moeten opstellen en moeten CE-markeren van een product
dat onder EN 1090-1 valt, ontkomen niet aan het opzetten van een
fabrieksproductiebeheersingssysteem (FPC), dat door een externe instantie beoordeeld moet
worden.
Het FPC-systeem moet bestaan uit schriftelijke procedures, regelmatige keuringen en beproevingen
en/of vaststellingen en het toepassen van de resultaten om de basisproducten van het onderdeel,
de machines en gereedschappen, het productieproces en het gefabriceerde onderdeel te beheersen.
Handhaving
Handhaving van de CE-markering voor bouwproducten vindt plaats door de VROM-Inspectie.
*) Zie voor de volledige tekst de artikelen in respectievelijke de uitgave juli/augustus van CE Nieuws
en de juli/augustus uitgave van Metaal en Techniek. Lees in CE Nieuws ook meer over de
Vereenvoudigde Procedures.

NGK-excursie Stia
Op woensdag 4 september vroeg in de ochtend begint ons avontuur. De mannen van ’t zand gaan op
reis! Vandaag gaan we naar de 20e editie van de Biennale Europea d’Arte Fabbrile in Stia.
In Soest voegen we ons bij Rein en Pascal en samen reizen we naar Schiphol. Daar ontmoeten we
Paulûs en Julia. Na het nodige wachten kunnen we het vliegtuig betreden en na nog meer wachten
komen we in beweging. Ruim anderhalf uur later landen we op het vliegveld van Pisa in Italië.
Gelukkig hebben we ons voor Nederlandse begrippen wat koud gekleed, want hier staat de
thermostaat toch beduidend hoger! Op het vliegveld kunnen we zonder veel moeite onze huurauto
ophalen om vervolgens de ruim twee uur durende autoreis naar Stia af te leggen. Onderweg naar Stia
stoppen we nog ergens om een ijsje te eten wat uiteindelijk geen ijsje is maar een biertje of een
overmaatse cola.
En dan eindelijk! We zijn er! Heel feestelijk worden we
ontvangen door Peter en Gerrie bij onze grote villa, die Tim en
Nienke voor ons hebben weten te regelen. Peter in de rol van
Donatello legt ons uit dat we onze villa eerst moeten ontheksen
met bezems en vuilnisbakdeksels na natuurlijk eerst een borrel
gedronken te hebben. En een tweede. Ondertussen komen Bart
en Angelien ook aan. Zij hebben gevlogen op Florence en zijn
zelf met de auto richting Stia gekomen. Nog één borrel en dan
ontheksen.
Lees verder...

Maatregelen bij het gebruik van lood
Veel smeden gebruiken nog lood. Lood is een zeer giftig metaal (ingeademd en ingeslikt) en is vooral
gevaarlijk voor het centrale zenuwstelsel. Langdurige blootstelling aan lood en loodverbindingen kan
leiden tot hersenbeschadigingen. Maar vaak is het gebruik van lood niet te vermijden. Het is dan wel
belangrijk de blootstelling zo klein mogelijk te maken.
Er zijn een aantal maatregelen die je kunt treffen bij het gieten van lood, deze adviezen zijn
opgesteld door de ledenadviseurs van de Metaalunie (bestuursrecht) en de verbetercoaches van
www.5xbeter.nl.
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Omdat het verwarmen en gieten in de buitenlucht plaatsvindt, is er in ieder
geval wel voldoende ventilatie. Je moet niet met je hoofd boven het
smeltkroesje gaan hangen. Ook zou je adembescherming moeten toepassen.
In de RIE Metaalbewerking wordt voor het werken met lood als
adembeschermingsmaatregel een FFP3 masker genoemd. Dat is weinig
belastend bij zo’n kortdurende activiteit. Omdat lood een gevaarlijke stof
is, moet je ook de normale regels bij het werken met gevaarlijke stoffen in
acht nemen. Niet eten en drinken tijdens het werken met de stof en daarna
handen wassen.
Nog een aantal formele zaken:
Volgens de Arbowet moet je in de RIE (Risico- Inventarisatie en -Evaluatie) de blootstelling aan
lood beoordelen. Beschrijf in de RIE de werkwijze en de getroffen maatregelen.
Volgens de Arboregeling zou je om de drie maanden de concentratie van lood in de lucht
moeten meten. Dat is in de meeste gevallen voor ons niet zinvol, omdat er in de open lucht
wordt gewerkt.
In de Arboregeling staat ook dat, in het kader van die beoordeling, de werknemers die het
aangaat ten minste eenmaal per twee jaar in de gelegenheid worden gesteld om het
loodgehalte in het bloed te laten meten. Dit heeft wel zin, omdat hiermee gecontroleerd kan
worden dat er inderdaad geen blootstelling plaatsvindt. Een dergelijk onderzoek dient door je
arbodienst te worden gedaan. Het resultaat van het bloedonderzoek kun je weer in de RIE
verwerken. Daarmee kun je naar verwachting aantonen dat er inderdaad geen
(noemenswaardige) blootstelling is.

NGK in overleg met een groot aantal instellingen
Het NGK is voortdurend in overleg met een groot aantal instanties, instellingen, stichtingen en
scholen om de doelstellingen die het NGK belangrijk vindt te realiseren.
Zoals met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om opdrachtgevers van restauraties aan
monumenten de juiste vakmensen te laten inhuren;
Met Kenteq om de Opleiding Smeden als officieel erkende opleiding te laten aanmerken;
Met de Stichting Consortium beroepsonderwijs om lesmateriaal voor de smeedopleiding te
ontwikkelen;
Met het OOM om fondsen hiervoor te vinden
Een compleet overzicht van alle instellingen met een uitleg wat ze doen en met welk doel het NGK
met ze in overleg is, vind je hier.

NGK en Vuurspetters
Het NGK en Vuurspetters van Annelied van Dijk huren samen de Botterwerf. En we werken samen
aan de promotie van het smeden. Vuurspetters doet dat door mensen (bedrijfsuitjes,
vrijgezellenfeesten en veel andere activiteiten) meestal voor de eerste keer kennis te laten maken
met het vak. Als ze wat meer interesse krijgen kunnen ze bij ons een cursus Basisvaardigheden
volgen en hopelijk nog meer. We hebben elkaar nodig, versterken elkaar en de samenwerking
verloopt steeds beter.
Miko Wijnands
branchemanager

Vuurspetters
Vuurspetters is 5 jaar geleden ontstaan vanuit het gevoel samen te willen werken met mensen die
creatief zijn en metaal een mooi materiaal vinden. Ook is het een mooie gelegenheid meer
aandacht voor dit mooie beroep te krijgen.
In de smederij van mijn vader, waar ik als Dochter van de Smid ben begonnen met het maken van
tafels, kwam regelmatig de vraag van particulieren om eens zelf aan het vuur te staan. Toen de
Botterwerf voorbij kwam en ik de kans kreeg deze smederij samen met het gilde te huren, heb ik
niet geaarzeld. Ook heeft het mijn werkende bestaan ‘gered’. Ik brak mijn arm en kon niet meer
werken; behalve kletsen. Veel hulp heb ik gekregen van mijn vader en goede ‘smeed’vrienden. Zo
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kreeg Vuurspetters de kans te groeien, ik deed het woord en de PR, en een ander smeedde het
voorbeeld. Gelukkig ben ik sinds 1 jaar weer zelfredzaam.
Door de publiciteit op te zoeken en samenwerkingsverbanden aan te gaan met de omgeving
(Nautische Kwartier) wordt Vuurspetters steeds bekender. Bedrijven vieren hun jaarlijkse uitje,
vrijgezellen hun vrijgezellenfeest en particulieren nemen deel aan de workshops. Vuurspetters
organiseert ook “bijzondere Vuurspetters”, speciaal bedoeld voor autistische kinderen met hun
begeleiders. Hoe gefocust deze kinderen werken is geweldig om te zien.
De workshops voor particulieren worden goed bezocht. Niet in de laatste plaats door mensen die
een carrièreswitch willen maken. Diverse goud-en zilversmeden oriënteren zich op dit vlak, hun
eigen markt is momenteel moeilijk. Een aardige groep workshop ‘volgers’ is daarom ook de
opleiding van het NGK gaan doen. Dit is ook precies wat Vuurspetters beoogt met de samenwerking
met het Gilde: Een doorgeefluik te zijn van dit mooie ambacht.
Ook het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed weet ons goed te vinden. Zo
hebben wij eind 2012 mee gedaan aan een demonstratiedag met diverse oude ambachten, met als
doel de oude ambachten levendig te houden en vooral door te geven. Zo werd ik gekoppeld aan een
student van de Eindhovense Design Academie. We kregen de 3e plaats en de directeur van Boymans
gaf ons een eervolle vermelding. Kortom Vuurspetters hoopt het smeden op de kaart te krijgen en
heeft het NGK als serieuze achterban nodig voor een steuntje in de rug.
Annelied van Dijk
Vuurspetters
PS: De samenwerking met de leraren van de opleiding gaat ook prima. We hebben onze eigen dagen
en hebben respect voor ieders werk. Zo gaf Jan Mostert laatst les in de Botterwerf en reisde ik af
naar Lunteren om voor Jan een workshop te doen. Zo kan het ook!! Heel leuk.

Maak gebruik van de diensten van de Metaalunie!
Je bent lid van het NGK, maar dus ook van de Metaalunie. En de Metaalunie heeft een heel pakket
aan dienstverlening waar je kosteloos gebruik van kunt maken, vooral de juridische afdeling kan in
een aantal gevallen erg handig voor je zijn. Bijvoorbeeld:
Op het gebied van het vergunningen, zoals het activiteitenbesluit (voorheen:
milieuvergunning). Heb je daar vragen over dan kun je de juridische afdeling bereiken op het
algemene nummer (030-605 3344). Dat geldt natuurlijk ook als je een conflict verwacht of
hebt.
Je hebt een niet betalende afnemer (nog voordat je een incassotraject in wilt gaan), ook dan
kun je de juridische afdeling bellen voor advies en hulp.
Er is trouwens ook een incassoservice van Metaalunie Rechtsbijstand, maar daar zijn wel wat
kosten aan verbonden.
Let op: de Metaalunie kan niet zelf bemiddelen bij een conflict tussen twee leden van de
Metaalunie.
Ook voor bedrijfsovername of bedrijfsopvolging heeft de juridische afdeling veel kennis in huis.
Het hele overzicht van ledenvoordelen (behalve de juridische afdeling) kun je hier terugvinden.

NGK-commissies: samenstelling
PR: Pascal Tupker en Annelied van Dijk
Evenementen: Pascal Tupker, Jan Mostert, Johan Otten
Catering: Johanna Long en Bettina Mostert
Kascommissie: Teus Waaijenberg en Jan de Bruin (laatste jaar)
Restauratiecommissie: John Tijhuis, Arie Haksteen, Frits Kramer en Jos de Graaf

NGK-restauratiecursus status
De restauratie commissie heeft veel tijd gestoken in het bepalen wat in de (voornamelijk)
theoretische restauratiecursus behandeld moet worden. Ze hebben verschillende onderdelen bepaald,
mogelijke instituten waarmee kan worden samengewerkt gezocht en mogelijk docenten voor de
verschillende modules aangedragen.
Het NGK is nu in overleg met het NRC (Nationaal RestauratieCentrum) om de cursus definitief vorm te
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geven. De financiering hiervoor is nog niet helemaal rond, het secretariaat is nog op zoek naar
middelen (bijvoorbeeld bij het OOM en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
Doel is om de cursus in 2014 aan te kunnen bieden.

NGK-excursie Stia (vervolg)
Als een ware landheer toont Donatello ons de villa. Zes slaapkamers, vier badkamers, twee
woonkamers, drie keukens, een paar terrassen en een zwembad verder gaan we enigszins
overdonderd door het formaat van de villa beginnen met de BBQ die Peter en Gerrie zo fijn voor ons
geregeld hebben. Naast de nodige lekkere stukken vlees van de grill had Gerrie ook lekkere salades en
sauzen gemaakt welke ons zeer goed mochten smaken. Al deze fijne dingen in deze entourage geven
ons het gevoel van koningen, wat ook niet zo gek is want we komen er achter dat de villa die wij dit
weekeinde thuis noemen, het oude vakantieverblijf is van Koning Albert van België. Wanneer het goed
donker is gaan we nog even bij het zwembad kijken en daarna duiken we de koffer in. Morgen gaat
het beginnen!
Met een enigszins stijve rug worden we wakker. Ook de bedden
zijn nog uit de tijd van Albert, een beetje hard. Na een frisse
plons in het zwembad gaan we richting het dorp voor het
ontbijt. Vanavond begint het smeden pas dus slijten we de dag
in het dorpje wat al helemaal in de sfeer is. Midden op een
pleintje, waar de wedstrijden worden gehouden, staat een grote
bron van de hand van Claudio Bottero. Wat een waanzinnige
sculptuur is dat! Verderop in het dorp staan twee groepen te
smeden. Een groep Israëliërs onder leiding van Zeevik Gottlieb is
bezig met een sculptuur van het logo van het evenement. Aan
de andere kant in een groep Italianen uit de school van Bottero
bezig met een bank. Onderweg ontmoeten we Jan Willem en
Aage. Ook zij genieten zichtbaar van alle mooie dingen die daar
te zien zijn. Als we verder lopen komen we in een grote hal
waar vele stands staan met smeedstukken. Als eyecatcher staat
er een grote bank van wederom Bottero. Als we weer buiten zijn
gekomen zijn we het toch wel eens met elkaar dat we ons klein
voelen bij het zien van zoveel mooi werk. De hele dag slenteren
we door Stia heen en lichtelijk bedoeld trekken we nogal bekijks
met onze klompen die we al sinds ons vertrek vanuit Nederland
aan hebben. Door die klompen leren we veel mensen kennen en
nog meer mensen ons.
De komende dagen is het eigenlijk enkel kijken naar de
wedstrijden, lekker eten en drinken, genieten van de
gezelligheid met oude vrienden, waaronder natuurlijk
ook Tim en Nienke, en nieuwe vrienden ontmoeten. En
nieuwe vrienden hebben we gemaakt, afkomstig uit alle
windstreken: Amerika, Australië, Tasmanie, Engeland,
Duitsland, Frankrijk, Italië en Israel. Dat het gezelschap
van smeden garant staat voor feest is ook buiten de
Benelux het geval. Op de vrijdagavond staan we met
een grote groep smeden feest te maken ronden de
aambeelden. Er wordt muziek gemaakt en mensen
dansen in het rond. Later die avond komen we erachter
dat ook Claudio Bottero een gewoon mens is die geniet van de goede dingen.
Vele mooie momenten later is het in een keer zondagochtend. Tijd om weer richting huis te gaan.
Jammer. En misschien ook wel goed want we zijn wel een beetje moe. Voor de tweede keer stappen
we bij Paulûs in de auto die ons door het prachtige landschap weer veilig naar de luchthaven in Pisa
brengt. Na weer het nodige wachten zitten we dan eindelijk in het vliegtuig. Er wordt nog uitgebreid
gesproken over al het moois wat we gezien hebben en dat is een hoop! Op Schiphol nemen we
afscheid van Bart en Angelien en Paulûs en Julia.
Samen met de Tupkers gaan we met de taxi weer richting Soest. Na daar van hen afscheid genomen te
hebben reizen we samen terug naar de Veluwe. Zoals alle avonturen eindigt ook deze met de reis
huiswaarts.
Aan de vele stiltes die vallen kun je horen dat het tijd is voor bezinning; even alles op een rijtje
zetten. In Stia hebben we veel indrukken opgedaan. Veel nieuwe ideeën. En het idee om bij de
volgende editie deel te nemen. Wie van jullie gaat er mee?
Jan Mostert en Reinier Hoving
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Boeken bestellen
De Amerikaanse smid Mark Aspery heeft zijn 3e boek uitgebracht. Lees hier voor meer informatie.
Hij heeft behalve boeken ook veel smeedfilms op YouTube gezet. Zijn eigen kanaal vind je hier.
Er zijn een aantal NGK-leden die zijn boeken wil bestellen. Als NGK-secretariaat kunnen we die
bestellingen verzamelen en tegelijkertijd bestellen. Je krijgt dan een factuur (in €) van het NGK.
De kosten per boek zijn: USD 59 + portokosten.
De definitieve kosten van de bestelling hangen af van de wisselkoers en van de portokosten
(afhankelijk hoeveel bestellingen er zijn).
Heb je interesse in 1 of meer boeken, geef dat dan aan via info@smeden.nl en vermeld:
- Aantal boeken dat je wil bestellen van volume 1
- Aantal boeken dat je wil bestellen van volume 2
- Aantal boeken dat je wil bestellen van volume 3
- Je afleveradres
- Je factuuradres
Graag doorgeven voor 5 oktober!

In Memoriam Chris Theunissen
Deze week bereikte ons het bericht dat oud-bestuurslid Chris Theunissen (Kunstsmederij Chris
Theunissen, Kerkrade) 16 augustus jl. is overleden.
Chris Theunissen † 16-08-2013
Sjrieverskrink Veldeke - 17 augustus 2013

Agenda
2013
oktober 2013
03 oktober
18-20 oktober
25 oktober
26 oktober
november 2013
1 november
8 november
9 november
23 november

2014
24 januari
31 januari
4 april
9 mei
30-31 mei
5 september
12 september
7 november

NGK algemene ledenvergadering Mauriks Group, Den Bosch
Les Fevres, kasteel-museum in Eu, Frankrijk
NGK cursus patineren
NGK workshop `Kennismaken met smeden` - Bataviawerf
NGK
NGK
NGK
NGK

cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 14 december 2013*
cursus gereedschappen smeden *loopt tot 23 november 2013*
workshop `Kennismaken met smeden` - Bataviawerf
workshop `Kennismaken met smeden` - Bataviawerf

NGK cursus gevorderd smeden *loopt tot 15 maart 2014*
NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 22 maart 2014*
NGK cursus wellen/vuurlassen *loopt tot 5 april 2014*
NGK cursus basisvaardigheden *loopt tot 28 juni 2014*
NGK smedendagen
NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 25 oktober 2014*
NGK cursus gevorderd smeden *loopt tot 1 november 2014*
NGK cursus gereedschappen/hang en sluitwerk *loopt tot 22 november
2014*

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Donateurs:
- J. Barreveld, Den Haag
- P.T. Dorland, Waddinxveen
- S. Kosto, Stammeer
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Afmeldingen
Leden:
- Smederij A. Lageschaar, Vragender
Donateurs:
- R. van de Steeg, Beek

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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