
Gildeleden Alfred Houter en Joey Leenders 1e bij NKP

Deelname Gilde Parketbeurs geslaagd!

Op het NKP 2014 dat tijdens de Vakdagen Parket 
& Woninginrichter in Gorinchem werd gehouden
hebben Alfred Houter, MeesterParketteur bij het
Gilde en Joey Leenders, Allround Parketteur bij 
het Gilde, hun titel geprolongeerd. 
Met ook dit jaar wederom een sterk deelnemers-
veld wisten zij de opdracht om een 3D-parket-
bord te maken het beste uit te voeren. 
De jury had de moeilijke taak de minimale ver-
schillen tussen de deelnemers te beoordelen. 
Saar Berks, werkzaam bij haar leermeester, 
MeesterParketteur Han Dorenbos, wist de 2e 
plaats bij de senioren te behalen. 
Jan Nieuwland van De Parketlegger uit Heeren-
veen behaalde een keurige 3e plaats. 

Ook dit jaar heeft het Gilde, mede dankzij de steun 
van het Platform Parketbranche, wederom deelge-
nomen aan de Vakdagen Parket & Woninginrichter in 
Gorinchem. De doelstelling dit jaar was om geïnte-
resseerde parketteurs te vinden die graag willen deel-
nemen aan één van de komende Clubhuis bijeen-
komsten die door het Gilde worden georganiseerd. 
Velen hebben zich spontaan hiervoor aangemeld. 

Deze bijeenkomsten zijn normaal alleen voor leden 
toegankelijk. Door ook niet-leden de kans te geven 
hierbij aanwezig te zijn, willen wij zo de voordelen 
van het lidmaatschap van het Gilde promoten.
Heb jij ook interesse in het bijwonen van één van 
onze Clubhuis-bijeenkomsten ( in september is de 
volgende), geef je dan nu op door je aan te melden 
via onze website. Je bent van harte welkom! 

8 en 15 sept.

September

Oktober

Kies ook voor het Gilde!
Nu het Gilde een paar jaar actief is in de parketbranche merken 
wij dat steeds meer parketteurs met onze organisatie bekend 
raken en daar de meerwaarde van inzien. Ook tijdens de laatste 
parketbeurs in Gorinchem hebben verschillende geïnteresseerde
parketteurs te kennen geven zich bij het Gilde aan te willen sluiten
om de titel van MeesterParketteur te mogen gaan uitdragen.
Dit is een duidelijk signaal dat een erkende titel voor een zelf-
standige of in loondienst zijnde parketteur vele voordelen met 
zich meebrengt. De toelatingseisen tot het Gilde zijn te vinden 
op onze website. 
Sta jij ook voor je vak en wil je kwaliteit uitstralen naar je collega’s 
en opdrachtgevers, kies dan ook voor het Gilde. Want leden van 
het Gilde staan sterker!

Workshop  “Egaliseren 
en installatie Q2” i.s.m. 
Lecol en Parketfabriek 
Lieverdink

Workshop “Parket en
houtenvloeren i.c.m. 
vloerverwarming en 
vloerkoeling”

Speciale bijeenkomst 
MeesterParketteurs  
i.s.m. Schönox Vloer-
techniek

Saar Berks behaalde de 2e plaatst op NKP


