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Bureau TOP in de regio
Bureau TOP gaat haar aanbod aan activiteiten vernieuwen en aanpassen aan de huidige beleving van
de techniek. Het motto van de nieuwe doe- en demoactiviteiten is ‘beleving’. Het beleven van techniek doet
je meer nadenken over de interesse en de mogelijkheden die er in de techniek zijn.
De komende maanden worden er weer onderwijsgerelateerde beurzen gehouden in de verschillende regio's. Op
deze beurzen is een eilandstand ingericht waar jongeren
techniek op diverse manieren kunnen beleven. Diverse bedrijven en opleidingsinstellingen nemen deel aan deze eilandstand.

Beurzen in de regio
Vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2012 vindt de
Onderwijsbeurs Zuid plaats in het beursgebouw in
Eindhoven. www.onderwijsbeurszuid.nl
Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2012 vindt de 28e
Onderwijsbeurs Groningen plaats in het Martiniplaza
in Groningen. www.onderwijsbeurs.nl
Woensdag 14 en donderdag 15 november 2012 wordt
de 19e Studiebeurs Zwolle in de IJsselhallen Zwolle georganiseerd. www.studiebeurszwolle.nl
Vrijdag 7 december en zaterdag 8 december 2012 vindt
de Beroepskeuzebeurs Midden-Nederland plaats in de
Jaarbeurs in Utrecht. www.beroepskeuzebeurs.nl

Over Bureau TOP
Bureau TOP organiseert niet alleen landelijke activiteiten
als de (Junior)Vakkanjer Wedstrijden, Technasium Top
Award en YouTech. Bureau TOP laat jongeren en ouderen
kennismaken met techniek in nauwe samenwerking met
scholen, bedrijven en samenwerkingspartners. Met als
doel dat de jongeren later, goed opgeleid, kiezen voor een
technische loopbaan.
Het regiobeleid van Bureau TOP is tot stand gekomen in
samenwerking met A+O, OOM, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en Kenteq en in overleg met CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. Ook evenementen en
activiteiten in de regio kunnen rekenen op de steun van
Bureau TOP, zolang de doelstelling het bevorderen van de
instroom in de techniek is.
www.bureautop.nl

ITW presenteert sterke combinatie
De nieuwe compacte Miller MigMatic 380, een complete luchtgekoelde MIG/MAG-stroombron, vormt
samen met de Bernard Q-400, een gasgekoeld MIGpistool, een sterke combinatie voor het verlassen van
0,8 mm massieve tot en met 1,2 mm gevulde draad.

Optimale draadaanvoer
De MigMatic 380 is voorzien van een robuuste 4-rols aandrijving die garant staat voor een optimale draadaanvoer.
Dertig spanningsstappen en twee smoorspoeluitgangen
zorgen voor een optimale instelling van de lasboog. Het
Bernard Q-400 laspistool is in diverse uitvoeringen en
lengten leverbaar.
www.itw-welding.com
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