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De VHZ organiseert de
Cursus Houtbewerking voor
zweefvliegtuigen

www.acnistelrode.nl

De Vereniging Historische Zweefvliegtuigen
organiseert, in samenwerking met Aeroclub Nistelrode,
voor de 4e keer een cursus hout. De cursus vindt plaats in
2 weekenden, zodat we de cursus voldoende diepgang
kunnen geven en de reparatieklussen goed kunnen
worden afgerond.
De cursus vindt plaats in de volgende weekeinden:
17, 18 en 24, 25 oktober 2020
De cursus is bedoeld voor (aspirant)-techneuten en alle
houtliefhebbers die iets meer van houtherstel willen
weten. De cursus wordt gegeven in de werkplaats van de
Aero Club Nistelrode
Adres: Vorstenbosscheweg 10, 5388 TJ Nistelrode
De bijdrage voor deze 2 weekeinden durende cursus is
€ 135,- voor VHZ leden en € 170,- voor niet VHZ-leden.
We hebben een beperkt aantal cursusplaatsen beschikbaar.
Bij minder dan 10 aanmeldingen verplaatsen we de cursus naar
oktober 2021.
Het clubhuis verzorgt de thee en koffie.
De lunch en de daghap gaan we t.z.t zelf regelen en is afhankelijk van
de behoefte.
Neem gereedschap mee als je dat hebt, bv. rasp, beitels, kapzaag,
stanleymes,
Het boek “houten zweefvliegtuigen & techniek” geschreven door Jan
Forster, met reparatie – , onderhouds adviezen en handige tips is te
koop voor €35,De inschrijftermijn sluit op 30 augustus 2020 (vol=vol)
De inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld.
Kamperen op Nistelrode is mogelijk, het tarief voor een overnachting is € 5,- per nacht.
Daarnaast is er een “B&B bij Bedaf” mogelijkheid in de buurt van de Club.
Evt. gasten kunnen de foto's en gegevens van deze B&B is te zien op booking.com. Boeken kan rechtstreeks bij de B&B
met 20% korting.
Aanvragen kunnen ge-e-maild worden naar: Benbbijbedaf@ziggo.nl of er kan gebeld worden met +31 636316107.

Tot ziens in de werkplaats van Nistelrode
Martijn Hoogenbosch, Voorzitter technische commissie VHZ

Aanmelden bij Hans Bekker E-Mail : daviateur@gmail.com

Cursus Programma 2020
17 en 18 oktober 2020

24 en 25 oktober 2020

De Hout cursisten in 2018

