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CursusHout

(www.cursushout.nl)

Algemeen
De vakantie zit er weer op en
binnenkort starten we met het nieuwe
cursusseizoen. Tijdens de zomerstop is
er achter de schermen druk gewerkt
aan de nodige veranderingen en
uitbereidingen waarover meer in deze
nieuwsbrief.
Cursussen
Basiscursus Houtbewerking
Door toenemende vraag naar onze
cursussen hebben we besloten om in
september met twee Basiscursussen
Houtbewerking te starten, deze zijn op
zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00u
of dinsdagavond van 19.00 tot 22.00u.
Voor beide cursussen zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar.
Nieuwe cursus, verbindingen met
sponningen.
Steeds meer deelnemers willen op een
professionele en ambachtelijke manier
verder met houtbewerken. Voor hen is
deze, nieuwe cursus ontworpen.
Tijdens de cursus komen diverse
verbindingen met sponningen aan de
orde, de cursus is zeker een aanrader
voor deelnemers die bezig zijn binnen
het meubelmakers- of timmervak. Van
de cursist wordt verwacht dat men
over ruime basisvaardigheden beschikt
en dat men technieken als methodisch
afschrijven beheerst
Het geeft voor sommigen al vast een
stuk voorbereiding op het maken van
ramen, deuren, kozijnen of luiken.
Lees meer op de site.
Digitaal aanmelden
Aanmelden kan voortaan achter uw
pc, het aanmeldingsformulier is
inmiddels digitaal gemaakt, dit zodat u
zeker bent van plaatsing. De komende

tijd zullen er nog wat kleine
aanpassingen plaats vinden.

Instituut Filart

(www.instituutfilart.nl)
Projecten algemeen
Steeds meer overheden, bedrijven, instellingen en
scholen maken gebruik van onze diensten.
Daarom is besloten om alle projectdiensten
centraal vanuit onze nieuwe locatie aan te sturen.
In het centrum van Hengelo op een steenworp
afstand van het station beschikken we over
diverse cursuslokalen, vergaderruimtes en
kantoren.
U vindt ons; Lansinkesweg 4, 7550 AZ Hengelo.

AutoCad cursussen
In september starten de AutoCad cursussen voor
beginners en gevorderen. Er zijn nog plaatsen
voor AutoCad Basis, Vervolg, Refresh en 3D Basis.
Alle AutoCad cursussen starten maandelijks, de
volgende in oktober.
Lees meer op de site www.instituutfilart.nl
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