Smidsvuur - september 2014

pagina 1 van 7

Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.

Nieuwsbrief NGK

September 2014

In deze nieuwsbrief

Cursus Restaureren voor
Ervaren Smeden

Cursus Restaureren voor Ervaren Smeden
14, 19 en 25 november
NGK-ledenvergadering en NGK-Smedendag: 17 en 18 oktober
info
Meesterproef en Meestertitel
Het ‘Centrum voor Restauratietechniek’ gaat er komen!
NGKLEDENBIJEENKOMST
vrijdagmiddag 17 oktober
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Van de voorzitter
Waarde collega's,
Na een nogal voor sommige natte zomer, maar heerlijke nazomer,
zijn we allen weer volop aan de gang en proef ik een lichte
verbetering in het zaken doen. Ik hoop van harte dat dat voor ons
allemaal geldt.

info en aanmelding
MEESTERPROEF EN
MEESTERTITEL

Dat er in het gilde van alles op de achtergrond gebeurt weten jullie
zeer waarschijnlijk wel en zeker diegene die op de sociale media
actief zijn.
Toch vinden wij het belangrijk iets verder in te gaan op zaken die
binnen het NGK spelen middels deze nieuwsbrief.
Op dit moment zijn de voorbereidingen van de algemene
ledenvergadering in volle gang, met daaraan vast de smedendag op
de Bataviawerf.

meer info

Met name de ledenvergadering wil ik via deze weg nogmaals met
klem onder de aandacht brengen, omdat dit het uitgelezen moment
is om je te laten zien bij de club waar je lid bent! Hier worden
zaken besproken die ons allemaal aangaan en is ook het platform
waar je je mening kan delen met anderen. Gebruik die kans!

NGK-SMEDENDAG
zaterdag 18 oktober
Bataviawerf - Lelystad

Verder in deze nieuwsbrief informatie over onderwerpen zoals de
erkenningsregeling, de meestertitel, nieuwe examinatoren
gildeproef en smid auditoren erkende smederij, bestuurlijke
mededelingen en bestuurszaken.

AANPASSEN NGK
ERKENNINGSREGELING

meer info

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten op de Bataviawerf.
Paulûs van der Jagt
voorzitter NGK

Cursus Restaureren voor Ervaren Smeden
Ben je werkzaam in de restauratie en wil je je verder bekwamen
in het restauratievak?
Meld je dan aan voor de cursus Restaureren voor ervaren smeden!
Deze cursus is net opgezet en wordt de eerste keer aangeboden.
Het is een driedaagse cursus (14, 19 en 25 november 2014).
Aanmelden kan via het Nationaal
Restauratiecentrum. We hebben al genoeg
deelnemers, dus doorgang gegarandeerd!
Meld je per e-mail aan

http://ymlp.com/zDmR7D

lees verder...
Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn van
het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief naar
hen door!
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NGK-ledenvergadering 17 oktober en NGK-smedendag 18 oktober
Beste leden van het NGK,
Hiermee wil ik je van harte uitnodigen voor de NGKledenvergadering op vrijdagmiddag 17 oktober en de NGKSmedendag op zaterdag 18 oktober a.s.
Het programma voor beide dagen ziet er als volgt uit:
vrijdag 17 oktober
NGK-ledenvergadering
15:00 uur: Ontvangst op de werf met koffie/thee in De Bestevaerkamer
15:30 uur: Start NGK-ledenvergadering
18:00 uur: Indisch buffet in De Taveerne
Borrel
Overnachten (eventueel)
Het thema voor deze smedendag is: gereedschappen smeden. Deze gereedschappen zullen worden
gebruikt voor de NGK-cursussen op de Botterwerf in Huizen.
zaterdag 18 oktober
NGK-smedendag
08:00 uur: ontbijt
08:30 uur: opbouw
10:00 uur: start smeden
12:00-14:00 uur: lunch (in ‘shifts’)
16:00 uur: gezamenlijk opruimen en afsluiting (om ca. 17:00 uur).
NB: Neem voor vrijdagavond (voor de borrel) je eigen drank mee en
voor zaterdag water/fris (er is geen catering aanwezig behalve van de Bataviawerf zelf).
Overnachting
Er is een mogelijkheid om te overnachten (= slapen op de Zeilzolder, zelf een matje en slaapzak
meenemen, er is beperkte wasgelegenheid).
Kosten voor deelnemers
Indien je blijft eten: € 15 per persoon. Dit bedrag is ook inclusief ontbijt en lunch. One price fits all.
Je kunt ter plekke consumptiebonnen kopen. Ter plekke en graag contant (en graag met gepast geld)
afrekenen.
Routebeschrijving, parkeren & laden/lossen
Voor de route en de verschillende parkeermogelijkheden verwijs ik graag naar de routebeschrijving in
de bijlage. Parkeren bij Bataviastad P4 (€ 3.00 per dag) of de VOC-garage (€ 1,20 per uur).
Voor de deelnemers die spullen/materiaal op het werfterrein willen laden en lossen, kan dat tot
10:00 uur ’s ochtends (daarna kunnen er geen auto’s meer het terrein op). De hekken naast de
smederij zijn tot dat tijdstip open. Daarna parkeren op P4 bij Bataviastad.
Aanmelden
Aanmelden voor de vergadering en/of smedendag via info@smeden.nl of via het inschrijfformulier in
de bijlage.
Vermeld duidelijk van welke catering je gebruik maakt (Indisch buffet op de 17e, ontbijt en/of lunch
op de 18e) en of er speciale dieetwensen zijn.
NGK-leden kunnen zich bij aankomst melden bij de kassa van de Bataviawerf en hebben gratis
toegang op vertoon van het toegangsbewijs. Dit bewijs wordt je -nadat jouw aanmelding op het
NGK-secretariaat is ontvangen- door ons toegestuurd. Niet aanmelden betekent dus geen gratis
toegang!
Ik zie de aanmelding graag voor 10 oktober tegemoet.
Tot ziens op 17 en 18 oktober!
Miko Wijnands
branchemanager

Bestuursvacature
Antonie van Baars is in 2011 gekozen tot bestuurslid van het NGK en zijn eerste termijn loopt af. Hij
heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen, maar het stokje door te geven aan een volgende
kandidaat.
Er is dus een vacature. Het NGK-bestuur heeft wel al een geschikte kandidaat benaderd. Hij is ook
bereid om de functie te aanvaarden. Met deze kandidaat is afgesproken om zich nog niet te laten
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installeren tijdens de ALV, maar om eerst een inwerkperiode bij het bestuur af te ronden.
Antonie, heel erg bedankt voor je positieve bijdrage aan het verder professionaliseren van de
vereniging.

International Blacksmithing Festival, Devon County UK
Het meerdaagse smeedfestival dat werd gehouden in Devon (UK) nabij Exeter was waarlijk een feest
om mee te maken. Voor zover ik kon beoordelen was heel smedend Engeland bijeen met daarbij nog
de nodige smeden van ‘het continent’. Het festijn werd gehouden op een uitgestrekte terrein en
was uitstekend georganiseerd. Bezoekers waren van harte welkom en, hoewel het weer zich niet
altijd van de beste kant liet zien, bleek dat geen beletsel om toch eens te komen kijken waaróm al
die mannen (en een enkele vrouw) zich toch zo graag vuil maken en in het zweet werken.
Op het terrein is een smeedschool gevestigd dus er is een grote vaste opstelling met vuren,
aambeelden en de rest. Daarnaast waren er ook veel min of meer tijdelijke ‘sites’ waar op heel
verschillende manieren werd gewerkt. Als men wilde kon men participeren en opvallend was de
grote hartelijkheid en voorkomendheid waarmee we tegemoet werden getreden.
Reinier Hoving en ik waren te gast bij ‘The young
blacksmiths’ die volgens de richtlijnen van Brian Brazeall,
die zelf ook flink meedeed, verschillende ‘tools to make
tools’ maakten. Alec Steele was in element en had min of
meer het ‘thuisvoordeel’. Maar Daniel Lea en Daniel Riffe
deden weinig voor hem onder. En wat kúnnen die jonge
jongens goed smeden. Nog geen twintig jaar oud, en dan
al zoveel ervaring en kunde.
Daarbij bleken wat interessante en afwijkende ideeën
over gereedschap bij elkaar te zijn gevoegd die zeer werkbaar bleken en waarbij menige –ook zeer
ervaren– smid verrast was over de eenvoud en de effectiviteit
ervan. Intussen maak ik zelf ook regelmatig gebruik van een
zogenaamde Hot cut Hardy with a curved edge wat je in het
Nederlands een schrootbeitel met gebogen snijrand en tapse pen
zou moeten omschrijven. Het beschrijven van die gereedschappen
past niet binnen dit stukje want ik moet ook melden hoe we
werkten. Wij stonden in een grote tent met verschillende vuren
en aambeelden. De ruimte was middendoor gedeeld en in ‘ons
deel’ konden smeden meedoen aan een masterclass. Tijdens een
sessie werd bijvoorbeeld zo’n Hot cut Hardy gemaakt of een
rounding hammer waarbij de voorhamer veelvuldig gebruikt werd
en de ‘young smiths’ de leiding hadden en de meewerkende gast
vooral als voorslager optrad.
Opvallend was ook het gebruik van voorslagaambeelden. Eigenlijk gewoon een broodje ordinair staal
op een driepoot gelast met daarin een vierkant gat voor de verschillende vulders, etc. Het aambeeld
staat wat laag waardoor de voorhamer een langere weg kan beschrijven en de klappen veel harder
aankomen. Dat mocht ook wel want we stonden op een verende grasmat te werken en de
aambeeldjes dansten dan ook behoorlijk. Toch bleek het vrij eenvoudig om ook in de hardere
staalsoorten gaten te hakken, driften te slaan, en al die andere bewerkingen die nodig zijn om goed
gereedschap te maken.
Op de stille momenten konden we over het terrein zwerven om de andere activiteiten te
bewonderen. Zo was er een radmaker die tijdens het evenement bijna in serie hoepels om houten
wielen kromp. Met een jaarproductie van over de 200 wielen had hij natuurlijk een schat aan
ervaring. Maar ook was er een smelt die doelbewust pas bij avond werd opengemaakt wat
spectaculaire lichteffecten opleverde. Op het terrein waren ook veel ‘gerelateerde activiteiten’
zoals boogschieten, volksdansen, demonstraties met roofvogels maar ook een kok die met behulp
van een smeedvuur een prachtige maaltijd wist te bereiden.
Deze nieuwsbrief van het NGK is te kort om alle demonstraties en
hoogtepunten te beschrijven. Maar mijn conclusie is dat een
dergelijk evenement verbroedert. Oude contacten worden
aangehaald, nieuwe worden volop gelegd. Je leert van elkaar en
je leert elkaar kennen. En je begrijpt van elkaar tenminste
waarom je je zo vuil maakt en in het zweet werkt.
Mark den Boer

Platform Erfgoedopleidingen: ‘Centrum voor Restauratietechniek’ gaat er
komen!
Het kenniscentrum voor ambachtelijk
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vakmanschap (SVGB) heeft een subsidieaanvraag ingediend (MBO Investeringsfonds) wat is
gehonoreerd.
Dat is ook voor de smeden goed nieuws. Het restauratie werkveld en de beroepsopleidingen hebben
de samenwerking beschreven en gekozen voor een landelijke aanpak om te komen tot een duurzame
onderwijs en –kennisinfrastructuur en kwaliteitsborging.
Binnenkort worden de werkgroepen samengesteld. De werkgroepen gaan dan inhoud geven aan de
verschillende thema's van het project zoals:
versterking kwaliteit MBO opleidingen
sterke positie restauratieopleidingen in de kwalificatiestructuur MBO
aansluiting tussen mbo-hbo-wo
kwaliteitsborging; erkennen kwaliteit restauratievakmanschap
en versterken kennisdeling
De ambitie is onder meer dat in 2018 het specialistische karakter van de verschillende
restauratieberoepen is geborgd in de beroepsopleidingen en de kwalificatiestructuur, de
versnippering van het MBO onderwijsaanbod is teruggedrongen en dat bedrijfsleven, mbo, hbo en
universiteiten nauw samenwerken in de afstemming van onderwijsuitvoering en kwaliteit.
Lees meer...

NGK in Hephaistos
'Traditionsbewusst, doch zeitgemäss!'
Niederländische Branchengruppe NGK stellt ihre Arbeit vor.
In de laatste editie (september/oktober 2014) van Hephaistos heeft het NGK
2 pagina’s van in totaal 4 pagina’s weten te vullen.
Het is een mooi artikel geworden waar we als vereniging trots op kunnen
zijn.
Je kunt het nalezen (uiteraard in het Duits)

Meesterproef en Meestertitel?
Al enige tijd wordt binnen het NGK-bestuur een discussie gevoerd over de Meesterproef en
Meestertitel. In de wens om verder te professionaliseren, is al enige jaren geleden besloten om op
niet al te lange termijn de Meesterproef in te voeren. We hebben sinds 2007/2008 al de Basisproef en
de Gevorderde Proef. Nu echter het moment van invoering dichterbij komt, wordt de discussie over
de inhoud van de Meesterproef steeds duidelijker gevoerd. Een afgeleide daarvan de Meestertitel. Wij
hebben de discussie gevoerd wat de waarde is van een Meestertitel: erkenning van het ambacht, bij
publiek en klanten en erkenning van vakbroeders onderling.
Wat moet iemand kunnen die de Meesterproef met succes afgelegd heeft?
Wanneer mag een smid meedoen met de Meesterproef? Pas na enige jaren ervaring als smid?
En als we een Meesterproef hebben, gaan we dan een Meestertitel invoeren?
Als NGK-bestuur denken we dat het invoeren van een Meestertitel
zo complex is dat we dat niet kunnen zonder hulp van
onafhankelijke deskundigen. Om alle meningen binnen de
vereniging op één lijn te krijgen zal niet meevallen. Het zijn stuk
voor stuk deskundige meningen, maar wel afwijkend op veel
punten. Er zijn deskundigen die vaker met dat bijltje hebben
gehakt en voor meer beroepsgroepen een Meestertitel hebben
ontwikkeld. Hun hulp zouden we goed kunnen gebruiken.
Maar daar zal wel een prijskaartje aanhangen, waar eventueel subsidie voor te vinden is. Dat kan
zeker de moeite waard zijn, maar dat willen we een onderwerp van discussie maken tijdens de
ledenvergadering op 17 oktober a.s.. Een van de belangrijkste vragen zal zijn hoeveel waarde jullie
hechten aan (het invoeren van) een Meestertitel. En, indien de titel is ingevoerd, hoeveel van jullie
interesse hebben om deze titel te behalen.
Graag horen we jouw mening op de ledenvergadering op vrijdag 17 oktober!

Aanpassen Erkenningsregeling
De regeling NGK Erkende Smederij is ingevoerd op 1 januari
2010. In die tijd is de wereld veranderd en zijn we van mening
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dat de regeling ook aan een herziening toe is.
Uiteraard zijn de eisen waaraan een Vakbekwame Smid moet voldoen niet veranderd. Ondertussen
hebben we de regeling aangesloten bij de Stichting ERM. Er hebben 10 restauratie-branches zich
aangesloten bij dit platform. Op die manier kunnen we een vuist maken en ons sterk maken voor de
kwaliteit in restauraties. De volgende stap is het herschrijven van de erkenningsregeling zodat die
beter toepasbaar wordt. Vrijwel alle andere restauratiebranches hebben dit ook gedaan.
Wij zijn op zoek naar een paar smeden die willen nadenken hoe we dit gaan doen. Dat kost niet heel
veel tijd. Waarschijnlijk 5 dagdelen in de eerstkomende 10 maanden.
Wil je je aanmelden of wil je meer informatie, neem dan contact op het NGK-secretariaat
(info@smeden.nl of 030-6053344)

Geen reiskostenvergoeding commissies
Af en toe krijgt het NGK-bestuur de vraag of een reiskostenvergoeding betaald kan worden voor werk
in commissies. Helaas kan het bestuur daar geen gehoor aan geven. Wij hopen dat elke smid zich af
en toe wil inzetten voor de vereniging. Dat kan in allerlei commissies: de Kascommissie, de PRcommissie, Evenementencommissie, Restauratiecommissie, Cateringcommissie en natuurlijk bestuur.
Vele handen maken licht werk, dus op deze manier draagt iedereen zijn/haar steentje bij en kunnen
de kosten ook verdeeld worden over iedereen. En hoeven reiskosten ook niet per persoon uitbetaald
te worden.
Veel smeden hebben zich de afgelopen jaren belangeloos ingezet voor de
vereniging, waarvoor dank.
Is het nu misschien jouw beurt?
Er is o.a. plek in de PR-commissie en de Kascommissie.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact op met het NGKsecretariaat.

Nieuwe NGK Erkende Smederij
Gebr. Van Hoorne uit Noordeloos is sinds kort een NGK Erkende
Smederij. Peter en Leon, gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
Klik hier voor een volledig overzicht van NGK Erkende
Smederijen.

Innoveren en automatiseren in de smederij
Beste collega smeden,
Ik wil jullie aandacht vragen voor innoveren en automatiseren in de smederij.
Als smeden zijn wij ook op zoek naar producten om ons te onderscheiden in de markt. Zo kwam ik op
het idee om de losse onderdelen van smeedijzeren hekwerken, meubelen enz. eerst te conserveren
en daarna samen te stellen.
Als voorbeeld een hekwerk van rond materiaal. In de liggers en spijlen worden de gaten gesmeed,
daarna wordende afzonderlijke delen verzinkt en gecoat of gelakt. Dan word het hekwerk
samengesteld, uiteraard kun je er dan niet meer aan klinken of lassen. Door dit op een bepaalde
manier in elkaar te zetten fixeren de losse delen elkaar.
Ik ben op zoek gegaan in de markt of iets dergelijks al bestond, maar kon het niet vinden. Uiteindelijk
bleek het niet te bestaan, dus patent aangevraagd en gekregen. De uitdaging was toen om op een
snelle maatvaste manier de gaten te smeden. Dit doen wij nu met behulp van een conductief
stuikmachine in combinatie met een excenterpers met ponsinrichting.
Het maken van een gat kan nu in minder dan 30 seconden. Zo kun je de productie tijd aanzienlijk
verlagen en maatvast werken.
Om het product in de markt te zetten moet het wel concurrerend zijn, maar mag best wat meer
kosten dan alle hekwerk wat aangeboden word in strip met C, S krullen en Franse lelies. We hebben
de activiteiten in een aparte B.V. ondergebracht en een website laten maken www.handyferro.nl.
Hier vind je de eerste info over ons nieuwe product.
Wij zijn nu bezig om alle kinderziekten er uit te halen en verder te optimaliseren. Daarnaast zijn wij
ook bezig met de ontwikkeling van een prefab verloren bekisting en de automatisering voor het
hekwerk. Dus nog genoeg te doen.
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Tot ziens op de ledenvergadering, of in Nieuwkoop wanneer je in de buurt bent.
Met vriendelijk groet,
Hennie van der Paauw

Metaalunievoorwaarden & clausuleteksten
De Metaalunie heeft voor haar leden eigen leveringsvoorwaarden
opgesteld, de Metaalunievoorwaarden. Hierin worden tal van
belangrijke zaken, waaronder garantie, aansprakelijkheid en
eigendomsvoorbehoud geregeld. De Metaalunievoorwaarden worden regelmatig geactualiseerd.
De huidige versie dateert van 1 januari 2014. Uiteraard is deze dienstverlening ook voor NGKleden. Om de Metaalunievoorwaarden op de juiste manier te kunnen gebruiken, is het document
‘Clausuleteksten’ geschreven.
Alle documenten kun je -nadat je ingelogd bent- terugvinden op de Metaaluniewebsite. Inloggegevens
kwijt? Stuur even een mail naar info@smeden.nl en wij helpen je.
Kijk hier voor meer Metaalunieledenvoordeel.

Even voorstellen: Smederij Reinier Hoving
Na verscheidene jaren particulier lid te zijn geweest, is Smederij
Reinier Hoving sinds april 2014 lid van het NGK geworden.
In 2001 ontmoette ik meneer Knuivers, een oudere smid uit de
Noordoostpolder. Als buurman van mijn oma wist hij dat ik gek was
op vuurtje stoken en dingen van metaal maken. Door hem is bij mij
de vonk in eerste instantie overgeslagen en van hem heb ik ook veel
kunnen leren. Op de boerderij van mijn grootouders heb ik dan ook
voor langere tijd een hokje gehad waar ik mijn gang kon gaan tot
het moment dat de boerderij in 2007 uit de familie ging.
Omdat ik het smeden niet los kon laten ben ik toen aan het zoeken
gegaan en na wat rondzwerven ben ik eind 2008 uitgekomen bij de
oude werfsmederij in Harderwijk, waar ik vanaf dat moment aan de
gang kon.
Het jaar daarop ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in de smederij
op de Bataviawerf onder leiding van Wout Hammer. Daar heb ik ook
een boel geleerd en beleefd en kom er nu dan ook nog met veel
plezier. Mede hierdoor leerde ik Hendrik Smit van ’t Harde kennen en hoorde dat hij ook nog les gaf.
Van Hendrik heb ik machtig veel kunnen leren en ben daar ook heel dankbaar voor. Zijn gevleugelde
uitspraak; ‘Ook handwerk mag mooi zijn’ laat ik nog vaak klinken als ik ergens mee aan de gang ben.
In 2010 ben ik in aanraking gekomen met het NGK door een
jongerensmedendag en in datzelfde jaar ben ik particulier lid
geworden. Door het NGK en het bezoeken van meerdere
manifestaties heb ik meerdere mensen leren kennen in de wondere
wereld van het smeden, waaronder bijvoorbeeld Jan Mostert, met
wie ik in de loop van de tijd veel heb samengewerkt.
Eind 2012 heb ik de stap gezet om voor mezelf te beginnen in
Harderwijk, in die oude smederij. Waar ik mij voornamelijk mee
bezighoud is het smeden van gereedschappen voor collega-smeden
en hoefsmeden gezien het smeden van gereedschap een van mijn grootste passies is. Daarnaast is het
een mooie verzameling van hang- en sluitwerk, sierstukken,
sculpturen en het nodige functionele smeedwerk.
Manifestaties in het binnen- en buitenland bezoek ik graag. Het
ontmoeten van gelijkgestemden die dezelfde taal spreken zonder
dat je ze kunt verstaan vind ik gaaf. Kennis opdoen, delen en
doorgeven vind ik erg belangrijk en zet mij dan ook graag daarvoor
in.
Mocht een van jullie in de toekomst in de buurt zijn, de koffie staat
altijd klaar.
Warme groeten,
Reinier Hoving - 06-464 269 55 - www.sterksmeedwerk.nl
Adres smederij: Havendijk 1, Harderwijk

Geboren
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Op 23 september is geboren
Noud
zoon van Jarno en Tessa en broertje van Silke
Rook

Agenda
2014
oktober
11 oktober
17- 18 oktober

NGK-workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad
NGK-ledenvergadering & NGK-Smedendag - Bataviawerf Lelystad

november
07 november
15 november
14 november
14-19 en 25 november

NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 13 december 2014*
NGK workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad
NGK cursus gereedschappen/hang en sluitwerk *loopt tot 29 november 2014*
Cursus smeedwerk in de restauratie voor ervaren smeden

december
06-07 december

Sint Elooifeest, Riemst - België

2015
januari
30 januari

NGK cursus basisvaardigheden smeden 1 *loopt tot 21 maart 2015*

maart
13 maart

NGK cursus basisvaardigheden smeden 2 *loopt tot 25 april 2015*

mei
22 mei

NGK cursus gevorderd smeden *loopt tot 20 juni 2015*

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Donateurs:
J. Alkema, Amsterdam
Afmeldingen
Donateurs:
J. Govers, Oud-Beijerland
P. Dorland, Waddinxveen
R. Deijn, Nieuwkoop

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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