Cursus Ambachtelijk Meubelmaken
Het is ook al mogelijk om in te schrijven voor de cursussen die in januari 2020 zullen starten.
CAM 2020-2-1 : op dinsdagavond van 19:15 - 22:15
CAM 2020-2-4 : op vrijdagochtend van 9:30 – 12:30
CAM 2020-2-5 : 4 zaterdagen van 8.30-17.15

Binnen één cursus kunnen zich zowel deelnemers voor de Basiscursus als deelnemers voor de
Vervolg- of Gezelcursus aanmelden.
Voor wie :
Iedereen - van jong tot oud - die meer wil leren van het ambacht meubelmaken.
Waar:
St. Jorisweg 8 in Hegelsom (Horst aan de Maas) op 5 min. lopen vanaf NS-station Horst-Sevenum
Doelstelling:
De cursist te laten ervaren dat het eigenhandig maken van een werkstuk heel veel plezier en voldoening geeft.
Hoe vaak :
12 dagdelen van 3 uur .
Wanneer :
De dagdelen in 2020 vallen in week 38 t/m 42 en 44 t/m 50 (evt reserve in 51).
De zaterdagen voor de weekendcursus vallen op 19 en 26 september , 31 oktober en 7 november 2020.
Kosten :
Basiscursus Ambachtelijk Meubelmaken

: € 455,- inclusief BTW ( en incl. materiaal )

Vervolgcursus Ambachtelijk Meubelmaken

: € 420,- inclusief BTW ( en excl. materiaal )

Cursus Gezel Meubelmaken

: € 420,- inclusief BTW ( en excl. materiaal )

Inbegrepen :
Ieder heeft de beschikking over een eigen werkbank, kan gebruik maken van gereedschap en er is koffie/thee met koek in
de pauze.
Bij de Basiscursus Ambachtelijk Meubelmaken is zowel het lesmateriaal als het materiaal voor de (oefen)werkstukken
inbegrepen. Men krijgt bij aanvang een eigen kapzaag .
Bij de Vervolgcursus Ambachtelijk Meubelmaken en cursus Gezel Meubelmaken, zullen de materiaalkosten achteraf
worden afgerekend.

Deelnemers :
Maximaal 7 per dagdeel.
Afwezigheid en ziekte
Indien ik wegens ziekte af andere bezigheden geen les kan geven, zorg ik voor een vervanger. Voor het geval dat dit een
keer niet zou lukken is er een ‘inhaal les’ ingepland in week 51 voor 2020.
Voor de cursist die wegens ziekte of andere omstandigheden één of meerdere lessen moet missen, bestaat er eventueel de
mogelijkheid deze les bij een andere groep inhalen. Uiteraard in overleg en als er plaats voor is.

Basiscursus Ambachtelijk Meubelmaken
In de basiscursus leren de cursisten omgaan met de meest voorkomende hand-gereedschappen. Dat begint natuurlijk met
scherp gereedschap. We leren beitels slijpen en wetten, schaven instellen en zagen slijpen, om er vervolgens goed mee te
leren werken. We starten met eenvoudige houtverbindingen maken zoals: halfhouts verbinding, slisverbinding, pen en gat
verbinding en uiteindelijk ook de zwaluwstaartverbinding. Daarna gaan we de eerste werkstukken maken: een kruishout en
een hamer. In de pauze -bij de koffie/thee- wordt iedere les een onderwerp behandeld. Aan bod komen o.a.: het
herkennen van houtsoorten, de eigenschappen van hout(soorten), een tekening lezen en maken, constructie leer en
afwerking. Door het maken van kleinere werkstukken komen vanzelf de belangrijkste beginselen aan de orde: aftekenen,
paren, pas maken, vergaren (lijmen), oppoetsen, afwerken etc.

Vervolgcursus Ambachtelijk Meubelmaken
Binnen deze cursus gaan de aspirant meubelmakers zelf een meubeltje maken. Er kan een keuze gemaakt worden uit een
drietal meubelstukken of een eigen ontwerp:
•

een plantentafeltje

•

een tabouretje met lade

•

een hoekkastje met draaibare lade

•

een eigen ontwerp ( in overleg en met tekening *¹)

De cursisten beginnen met het uittekenen van de belangrijke details van het werkstuk. Daarna wordt de werkvolgorde
opgezet. Onder begeleiding gaat dan stap voor stap het meubeltje “groeien”. Een aantal aspecten die in de basiscursus
meubelmaken al aan de orde zijn geweest, komen dan uitvoeriger aan bod.
De materiaalkosten - die afhankelijk zijn van het gekozen model, houtsoort en uitvoering- worden achteraf
afgerekend. Voor de drie modellen -in eikenhout uitgevoerd- zouden de kosten ± €60,- tot 100,- inclusief BTW zijn.
*¹ In het geval van een eigen ontwerp zal de cursist zelf voor de materialen en fournituren zorgen.

Cursus Gezel Meubelmaken
In deze cursus gaat de cursist zich nog verder bekwamen in het omgaan en hanteren van de gereedschappen. De cursist
heeft voldoende bagage om zelf een werkstuk te ontwerpen. Ook het zelf aankopen van het benodigde hout en overige
fournituren behoort tot het leerproces. Uiteraard wordt eerst weer een werktekening gemaakt. We gaan samen proberen

de maatvoering en de nauwkeurigheid op een hoger plan te brengen. In overleg bepalen we welke onderdelen machinaal
worden voorbewerkt. Alvorens het hout op maat wordt geschaafd, proberen we de eventueel benodigde fournituren in
huis te hebben.
De cursisten die geen eigen ontwerp hebben, kunnen kiezen uit een drietal werkstukken (of een variatie daarop):
•

Een salontafel of een zogenaamde speeltafel (waarvan het blad gedraaid en opengeklapt kan worden).

•

Een diplomatenkoffertje van hout (uiteraard) met de mogelijkheid van inlegwerk.

•

Een schrijfkistje, eveneens met de mogelijkheid van marquetterie.

In deze cursus wordt de werkplanning een belangrijk element.
Gebruikte materialen worden achteraf afgerekend.

Cursusdata vindt U op de laatste pagina.

Mijn motivatie :
Toen ik in 1978 naast mijn studie psychologie begon met de opleiding meubelmaken was het al snel zo dat ik me
verheugde om weer naar school te gaan. Ik ging 1 dag per week en alles aan dit vak vond ik boeiend en interessant.
Tekeningen maken; leren over houtconstructies; vaktermen leren; gereedschappen leren kennen; verdiepen in hout en
haar eigenschappen; kenmerken van houtsoorten; bewerkingsmethodes; fournituren; afwerkingsmethodes; etc.
Thuis ging ik met minstens zoveel enthousiasme aan de slag om het theoretische in de praktijk te brengen. Met heel
eenvoudige middelen: een zaag, een schaaf, een aantal beitels en al gauw genoeg een elektrische boor, en een - met behulp
van een autokrik - geïmproviseerde bankschroef. Er zijn in die periode heel wat werkstukken gemaakt, en ik vond het
héérlijk!!!
Nu, ruim 35 jaar later, beleef ik er nog net zo veel plezier aan als toen. Ik vind het nog steeds geweldig om met hout te
werken en wil nu mijn kennis en vaardigheden graag overbrengen op anderen.

Jos Mertens

Voor meer informatie kunt U bellen

: 06 57 58 16 53

Of een mailtje sturen aan

: jos.mertens@meubelenkunst.nl

Aanmelden kan via de website

: www.meubelenkunst.nl

Cursusdata 2020
Aantal cursisten

Maximaal 7
deelnemers

Maximaal 7
deelnemers

Maximaal 7
deelnemers

Maximaal 7
deelnemers

Tijden

dinsdagavond
19.15-22.15 uur

vrijdagochtend
9.30 - 12.30 uur

zaterdagen
8.30-17.15 uur

Cursusnr

CAM 2020-1-1

CAM 2020-1-4

CAM 2020-1-5

les 1

7-jan-20

10-jan-20

les 2

14-jan-20

17-jan-20

les 3

21-jan-20

24-jan-20

les 4

28-jan-20

31-jan-20

les 5

4-feb-20

7-feb-20

8-feb-20

les 6

11-feb-20

14-feb-20

15-feb-20

les 7

18-feb-20

21-feb-20

les 8

3-mrt-20

6-mrt-20

les 9

10-mrt-20

13-mrt-20

les 10

17-mrt-20

20-mrt-20

les 11

24-mrt-20

27-mrt-20

les 12

31-mrt-20

3-apr-20

reserve

7-apr-20

10-apr-20

7-mrt-20

21-mrt-20

