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TIMMERWEEK, BOUW JE EIGEN BOOT!
Na een jaar in de schoolbanken waar je heel veel dingen hebt geleerd voor later, 
is het in de zomer tijd om je handen en je hoofd te gebruiken voor het leren van 
een vak waarbij je gelijk het resultaat ziet: een boot, nee, jouw boot!
Je gaat leren hoe een boot in elkaar zit: waarom het vlak een bepaalde vorm  
heeft; wat en waarvoor een doft is; en is een spiegel echt nodig?
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je straks weet hoe je een boot maakt. 
Daarom ga je samen met Hans en Renzo, twee doorgewinterde bootbouwers, af-
tekenen, zagen, passen, meten schaven zodat alles precies aan en in elkaar past. 
Aan het eind van de week heb je dan van een stapel hout een prachtige boot 
gebouwd en ben je een gecertificeerd Scherpel bootbouwer.
Waarna er nog twee belangrijke beslissingen te nemen zijn: hoe gaat je boot 
heten? En wordt ie rood, geel, blauw of iets heel anders?

Wanneer?
Dinsdag 23 juli t/m vrijdag 26 juli 2019. De lestijden zijn van 9.30 tot 16.00 uur. 
Op vrijdag om 16.00 uur is de officiele en feestelijke tewaterlating. 
De kosten bedragen € 640,--

Wil je nog wat meer informatie, of wil je even komen kijken?
Je kunt ons bereiken op 035-5828113. 
Ahoi! Hans en Tries

Naam   j/m
Geb. datum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email

Ik wil mij graag opgeven voor:
                     
  o       De TIMMERWEEK: dinsdag 23 juli t/m vrijdag 26 juli 2019

                  
Handtekening:  (ouder/voogd)
 
 Opsturen naar:  
           Zeilschool de Vuurtoren / Scherpels Bootbouwschool,
           Oud Loosdrechtsedijk 97-a, 1231 LR  Loosdrecht
           tel: 035-5828113  fax: 035-5820891 
                          info@zeilschooldevuurtoren.nl 
              Wij sturen je zo spoedig mogelijk een bevestiging
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OPEN DAG Zat
erdag 13 

apr
il!


