
Gilde werkt mee aan introductielessen VMBO-ers

Nieuwe MeesterParketteurs op komst…

Het beroep parketlegger is bij leerlingen in de leeftijd 
van 16 tot 18 jaar onbekend. En onbekend maakt onbe-
mind. Daarom hebben WoonWerk, Unipro en het Gilde 
de handen ineen geslagen en een introductielespakket 
ontwikkeld, speciaal voor tweede- en derdejaarsleerlingen 
van het vmbo, richting bouw. In dit lespakket maken de 
leerlingen kennis met het vak en de opleiding van parket-
legger. 
Inmiddels hebben 30 vmbo-scholen zich al aangemeld 
om deze introductieles in oktober/november van het  
komend schooljaar in het opleidingsprogramma op te 
nemen. Veel leden van het Gilde hebben zich aange-
meld om deze gastlessen te gaan verzorgen. Zo leveren 
zij een concrete bijdrage aan het in stand houden van de 
parketopleiding.
De door WoonWerk ontwikkelde introductieles bestaat 
uit een presentatie compleet met foto’s, filmpjes en vragen. 
De presentatie staat op een usb-stick en wordt via een 
beamer afgespeeld. ‘Tezamen met de persoonlijke uitleg 
van iemand uit de praktijk is dit een leuke manier om het 

vak onder de aandacht te brengen’, zo stelt Gérard Pieket. 
Hij verzorgde samen met Jan van der Kroef in juni een 
introductieles op het Minkema College in Woerden.
In het praktijkgedeelte gaan de leerlingen zelf aan de slag 
met voorstrijken en egaliseren onder begeleiding van 
medewerkers van Unipro en een stukje schuren of leggen 
van prefab-parket onder leiding van de parketteur.
Alle Gildeleden die zich hiervoor hebben aangemeld, 
hebben een instructie-avond gekregen om goed voor-
bereid de gastles te 
kunnen verzorgen. 

Aanmelden kan nog 
steeds bij Ilonka du 
Pree van Woonwerk,
tel. 030-6020170 of 
stuur een mail naar
info@woonwerk.nl.

Jakko Woudenberg, Dominique Rasenberg, William
en Sander Sonnemans, Mark van der Zande, Irvin van 
Reeven en Raymond van der Ven maken allen ge-
bruik van een wijziging in onze lidmaatschapsvoor-
waarden, waardoor zij zich kunnen inschrijven als 
Allround Parketteur bij het Gilde.

Zij hebben alle zeven aangegeven op te willen gaan 
voor de Meestertitel. Reden genoeg om de toelatings-
commissie bijeen te roepen voor eind september.
Momenteel werken deze kandidaten aan hun port-
folio en wij wensen hun daarmee dan ook veel succes!

4 oktober

25 november

Meesterlijke Barista…

Ook in 2014 zal “Het Beste Parketidee” weer een vervolg krijgen en 
nieuwe inzendingen zijn dan ook van harte welkom. De winnaar van 
2013, Michael Koopmans met zijn REESfREES, heeft na deze verkiezing 
internationaal succes binnen weten te halen en is momenteel tot ver 
buiten onze landsgrenzen actief om zijn vinding in de markt te zetten. 
Voor meer informatie en filmpromo, zie www.reesfrees.nl
De eerste inzending voor 2014 is reeds aangemeld en is afkomstig 
van Eric Jongmans, MeesterParketteur bij het Gilde. Hij bedacht de 
NespressoTool, een handige kofferset waarin alles voor handen is 
voor een heerlijk kopje koffie. Als parketteur kom je zo dus altijd de 
werkdag goed door. Deze ludieke inzending zal te zien zijn op de 
Bijspijkerdagen van de PPC. 
Heb jij ook een slim of handig idee waarmee je veel van je collega’s 
zou kunnen helpen, geef je dan zo snel mogelijk op voor deze ver-
kiezing. Alle info vind je op de website van het Gilde.
                                                                        Wie verslaat de Meester-Barista?

Workshop bij Festool 
in Waddinxveen: het 
maken van rondingen.
Workshop bij In-Retail. 
Nadere details volgen.

NespressoTool


