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Cursus Bouwtekening lezen

Geacht bestuur,
Iedereen die zich met geschikte huisvesting voor ouderen bezighoudt, komt wel eens ‘oog in
oog’ te staan met een bouwtekening of plattegrond. Of dat nu bij een inloopavond over een
bouwproject in de gemeente is, in een klankbordgroep, of wanneer je als burger of woonlobbyist
een woningcorporatie bezoekt. Dan is het handig wanneer je kennis van zaken toont, weet wat
al die symbolen betekenen, èn de juiste vragen kan stellen.
Voor een ieder die een bouwtekening wil leren lezen, organiseert de commissie Educa in
samenwerking met de projectgroep Wonen deze eendaagse cursus (10.00-15.00 uur) .
’s Morgens wordt de theorie van het bouwtekening lezen doorgenomen aan de hand van een
voorbeeldplattegrond, en gaan we in op de belangrijkste punten waarop u moet letten mbt
geschikte woningen voor ouderen, en na de lunch gaat u zelf aan de gang met een opdracht.
Omdat het organiseren van een dergelijk cursus zich voor de projectgroep Wonen nog in een
experimenteel stadium bevindt, beginnen we met een pilot-cursus op donderdag 26 maart.
Gezien het experimentele karakter hopen we op kritische deelnemers. In het najaar zullen er
dan nog meer van deze cursussen (naar behoefte) door de commissie Educa en projectgroep
Wonen worden georganiseerd. Geeft u svp bij aanmelding aan:
-of u aan de pilotcursus van 26 maart 2009 wilt deelnemen (de eerste 12 aanmeldingen die
binnenkomen, worden gehonoreerd en krijgen daarvan bericht);
-en/of een van de cursussen in het najaar (u krijgt dan in de zomer bericht wanneer u bent
ingedeeld).
Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden; reiskosten zijn echter voor eigen rekening (dan
wel LSBO/RSBO/afdeling).
Datum:
Donderdag 26 maart 2009
De data voor deze cursus in het najaar 2009 worden medio 2009 bekendgemaakt
Locatie:
Zaanenstraat 18, 2022 CP Haarlem
Aanmeldingen kunnen gedaan worden door te mailen naar info@sbo-nh.nl.
Na aanmelding ontvangt de cursist een bevestiging.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Monique Elsing
(beleidsmedewerkster Educatie) op maandag en vrijdag tussen 10.00 uur en 14.30 uur, tel. 0235263968 / e-mail: melsing@sbo-nh.nl.
PS Deze cursus staat (nog) niet vermeld bij het Trainingsaanbod SBO-NH 2009

