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BEKIJK, het totale

In juni nog te doen……
Workshop Introductie Goudsmeden

cursusaanbod van
Cursus &Training en de
specifieke informatie

10 juni Nationale Zilverdag,
Deze mag u niet missen…..

Voor iedereen die overweegt de opleiding of
cursus Goudsmeden te gaan volgen en graag
kennis wil maken met het vak Goudsmeden,
organiseert Vakschool Schoonhoven Cursus &
Training, de laatste keer dit cursusjaar een
introductie workshop.

ALLES over de 35e ZILVERDAG
Start:
Vrijdag ochtend
21 juni 2019

Maak in één ochtend een zilveren sieraad, voel
hoe het werken aan de werkbank is en ontvang
gewenste informatie

Schoonhoven, de Zilverstad, valt van het ene
jubileum in het andere met aanstaande 10 juni,
op tweede pinksterdag, de 35e editie van
Nationale Zilverdag. Zie onder “ALLES” wat een
fantastische, leuke, mooie dag dit ongetwijfeld
weer gaat worden, volop activiteiten, informatie,
geopende winkels, bezoekers uit het hele land,
Vakschool Schoonhoven ook geopend.

LEES hier gerichte informatie en meld u aan.

Maak uw keuze…..
Het cursusjaar 2018-2019 is zo goed als voorbij,
maar een nieuw met een uitgebreid en divers
aanbod ligt voor u. Ervaringen uit het afgelopen
jaar zijn weer meegenomen om het
cursusaanbod voor 2019-2020 verder te
verbeteren en aantrekkelijker te maken. Houd de
site bij, lees de nieuwsbrief C&T ACTUEEL om
op de hoogte te blijven en uw keuze te maken,
want wij zien u graag bij één of meerdere van
onze cursussen, waarbij onze vakbekwame en
professionele docenten weer voor u klaar staan!

En verderop in het jaar het 100-jarig jubileum van
de opleiding Uurwerktechniek en in 2020 het
125-jarig bestaan van Vakschool Schoonhoven.
Hierover gaat u in volgende C&T Actueels en op
de site natuurlijk veel meer lezen.
2019-2020 belooft een mooi jaar te worden !
Cursus &Training wenst u veel plezier!

