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Van de voorzitter
Het is een rare tijd door de Corona, zowel met
het werk als met de vakantie, wel weg naar
het buitenland of toch in Nederland blijven.
Niet gezellig bij elkaar kunnen komen om
samen te werken of zo maar om even te
smeden. Het is z’n mooi/bijzonder vak waarin
zoveel mogelijk en uit te proberen is, alleen of
met elkaar.
Daarom heeft het NGK-bestuur bedacht om
dit te combineren met de NGKledenvergadering op 7 november a.s. Lees
meer hierover verder in deze nieuwsbrief.
Nu we niet naar (zoveel) smeedmanifestaties
kunnen gaan, vraag ik jullie je eigen project
aan ons te melden. Het liefst met foto’s en
een beetje tekst, zodat het onder de aandacht
van je collega’s kan komen via de nieuwsbrief.

We hopen dat we binnenkort weer
verschillende dingen kunnen oppakken, met
de aanvulling van Tim Vos bij de NGKevenementencommissie en dat het virus niet
weer de kop opsteekt.
Blijf positief en gezond.
Tot binnenkort!
Met vriendelijke groet,
Rein Tupker
voorzitter NGK
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NGK-ledenvergadering en smedendag: zaterdag 7 november 2020
Dit jaar gingen de Smedendagen helaas niet door. En dat terwijl het samen smeden juist datgene is
wat ons bindt. We willen geen jaar voorbij laten gaan zonder een kans om samen te smeden.
Vandaar dat het bestuur besloten heeft om de jaarvergadering te organiseren in combinatie met
gezamenlijk smeden. Locatie is Smederij Tupker & ZN in Soest. De datum: zaterdag 7 november
Meer informatie volgt z.s.m. Zet deze datum alvast in je agenda.

Smederij Tupker & ZN
Vanaf 1 juli 2020 heeft Pascal Tupker de smederij van Rein en Mirjam Tupker
overgenomen. Hij gaat met evenveel passie te werk en heeft vorig jaar de titel
Meestersmid behaald. De smederij staat bekend om het vervaardigen van hekken,
trappen, bronzen waterbronnen en deuren.
Rein & Pascal creëren ook de meest uiteenlopende kunstvoorwerpen. Toch is er
een verschil in stijl, Rein is meer van de organische vormen en Pascal daarentegen
smeedt meer strakke kunstvoorwerpen.
Op www.tupker.nl zijn een aantal kunstwerken van hen beiden afgebeeld en
uiteraard ook van de diverse andere werken welke in de smederij worden
vervaardigd.
Rein zelf is een nieuw avontuur gestart met Rein Design waarin hij zijn passie kan
voortzetten. Smeden en ontwerpen is volgens Rein de juiste mix van ambacht en
kunst en dat maakt zijn werk zo interessant. Ook heeft Rein zijn eigen website gelanceerd www.reindesign.nl. Hierop staan diverse kunstobjecten afgebeeld.

Vacature NGK-bestuur
Op dit moment is er nog steeds een vacature voor een bestuursfunctie. Heb je goede ideeën over het
beleid van het gilde? Wil je meepraten en invloed hebben? Heb je behoefte aan meer informatie
over wat het inhoudt en hoeveel tijd het kost? Neem dan contact op met een van de bestuursleden
of met het secretariaat – info@smeden.nl.

Opleiding smeden – ROC Friesland College Leeuwarden
Al enige jaren zijn we op zoek naar een ROC dat actief en enthousiast het
Keuzedeel smeden wil aanbieden. Het lijkt erop dat we nu een geschikte
kandidaat gevonden hebben: het ROC Friesland College. Zij willen veel
aandacht besteden aan het ambacht en creatieve vakmensen opleiden. Dat doen ze al bijvoorbeeld
met hout en dat wil het ROC uitbreiden met metaal en smeden.
We hebben al een aantal hele goede gesprekken gevoerd en we hopen dat we de laatste obstakels
voor een goede samenwerking ook weg kunnen nemen.
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NGK-website
De website is zeker niet geheel verouderd, maar kan wel een update gebruiken. Ook is de site op een
mobiel niet zo goed leesbaar. Vandaar dat we besloten hebben een aantal offertes aan te vragen om
een nieuwe website te bouwen. Omdat we beter vindbaar zijn op een mobiel apparaat, hopen we
onder andere meer cursussen te kunnen verkopen en dus een deel van de investering terug kunnen
verdienen.

Meestertitel
Vorig jaar hebben twee smeden de Meestertitel behaald: Reiner Hoving en Pascal Tupker.
Wil je ook meer informatie over het behalen van de Meestertitel, neem dan contact op met hen of
met het secretariaat – info@smeden.nl.

Tim Vos – Evenementen commissie – excursie Amsterdam
Net voor de zomer is Tim Vos toegetreden tot de Evenementencommissie. Hij wil zich graag inzetten
om de verbroedering binnen het gilde te verbeteren door bijvoorbeeld het organiseren van uitjes of
excursies waarin aandacht is voor smeedwerk, maar ook ruimte is om elkaar beter te leren kennen.
Als eerste uitje is Amsterdam gekozen, om daar (ook per boot) een aantal van de vele
bruggen te gaan bekijken, smeedwerk aan het Scheepvaarthuis en lantaarns op de
Dam. Er is nog geen datum gepland, et wordt waarschijnlijk een zaterdag in oktober.
Door de coronasituatie, waardoor in Amsterdam nog strengere regels gelden dan
elders, houden we dit goed in de gaten natuurlijk.

Smedendagen 2021 – Batavialand
De afgelopen smedendagen hebben we door corona moeten annuleren,
maar we gaan ervan uit dat we in 2021 verder kunnen gaan waar we
gebleven zijn: Smedendagen op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei op
Batavialand in Lelystad.
Het thema is ook onveranderd: het smeden van een 15 cm kanon. Het plan is om hier alvast een
beginnetje meet te maken tijdens de jaarvergadering op 7 november bij Smederij Tupker in Soest.
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Restauratie – artikel in het NRC
Al jaren neemt het NGK deel aan verschillende platforms om de kwaliteit van restauraties te
waarborgen. Zo hebben we goede banden met de Stichting ERM (www.stichtingerm.nl) en nemen
we deel aan het Platform Gespecialiseerde Aannemers waar Jack Monasch de voorzitter is. Op 20
augustus stonden zij met een artikel in het NRC 'De droogte besluipt monumenten'. Duidelijk is dus
dat ook de landelijke media ‘ons’ weten te vinden.
Langzaam maar zeker bereiken we de lange termijndoelstellingen; dat er meer aandacht komt voor
de instandhouding van monumenten en dat het restauratiewerk wordt uitgevoerd door bedrijven die
bewezen hebben kwaliteit te kunnen leveren.

Mobiele smederij
Paulus van der Jagt en Stichting IJzerhart hebben in de zomer veel werk verzet om de mobiele
smederij verder af te maken en in te richten. Financieel mede mogelijk gemaakt door het afstaan van
het ontwikkelbudget van het OOM van een aantal leden van ons. De inventaris zit er nu in en een van
de laatste dingen die gedaan moeten worden is de buitenkant aankleden, door het wrappen van de
aanhanger. Op de foto zie je een paar ideeën daarvoor. Tijdens de ledenvergadering in combinatie
met smeden op zaterdag 7 november bij Smederij Tupker in Soest kun je de mobiele smederij in actie
zien.
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Agenda

2020
AUGUSTUS
18-30 augustus 2020: IFGS-Jungschmiedetreffen
2020 – ONLINE
SEPTEMBER
5 september 2020: NGK workshop kennismaken
met smeden Batavialand Lelystad
11 september 2020: NGK cursus basisvaardigheden
smeden Botterwerf Huizen
*geen cursusplaatsen meer beschikbaar*
11 september 2020: NGK cursus basisvaardigheden
smeden Batavialand Lelystad
*geen cursusplaatsen meer beschikbaar*
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28 mei 2021: NGK cursus gereedschappen
smeden Botterwerf Huizen

Aanmeldingen & afmeldingen
Aanmelding buitengewoon lidmaatschap:
Machinefabriek Van de Elsen, Bergeijk

Afmelding lidmaatschap:
Vaags Molentechniek, Aalten
Smederij Kerkhoff, Groesbeek

Aanmelding particulier lidmaatschap:
C.C. Egmond, Heveadorp
S.H. van Dijk, Maarn

OKTOBER
17 oktober 2020: NGK workshop kennismaken met
smeden Batavialand Lelystad
30 oktober 2020: NGK cursus gevorderd smeden
Botterwerf *geen plaatsen meer beschikbaar*
NOVEMBER
7 november 2020: NGK-ledenvergadering &
smedendag (meer informatie volgt)

2021
JANUARI
22 januari 2021: NGK cursus basisvaardigheden
smeden Botterwerf Huizen
30 januari 2021: NGK workshop kennismaken
met smeden Batavialand Lelystad
FEBRUARI
13 februari 2021: NGK workshop kennismaken met
smeden Batavialand Lelystad
MAART
6 maart 2021: NGK workshop kennismaken met
smeden Batavialand Lelystad
12 maart 2021: NGK cursus gevorderd smeden
Botterwerf Huizen

Nederlands Gilde van Kunstsmeden
Einsteinbaan 1 – 3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600 – 3430 GA Nieuwegein
t. +31 (0)30 605 3344
info@smeden.nl www.smeden.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

MEI
14-15 mei 2021: NGK Smedendagen Batavialand
Lelystad

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, branche-manager van het NGK. Aan de inhoud van deze
nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
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