
Het Gilde start 2015 vol zelfvertrouwen!

26 maart
Workshop restauratie oude 
vloeren door Mari Habraken.

30 maart t/m 1 april
Parketbeurs en NKP 
in Gorinchem.

28 mei
Workshop voor Gildeleden.

24 september
Workshop voor Gildeleden.

26 november
Workshop voor Gildeleden.

Meesters bijeenkomst succesvol verlopen
Aan het begin van een nieuw jaar is het altijd een moment om de 
balans op te maken. Hoe hebben we het in het afgelopen jaar gedaan? 
Waar staan we momenteel en wat gaat het komende jaar ons brengen?
In geval van het Gilde is 2014 een jaar geweest waarin wij het 
gedachtegoed van onze organisatie wederom op een positieve 
manier hebben kunnen uitdragen. Zo mochten wij organisatorisch 
ons steentje bijdragen aan de uiterst succesvol verlopen cursus 
‘Egaliseren’. Samen met Lecol en Parketfabriek Lieverdink hebben 
vele tientallen parketteurs meer kennis en ervaring kunnen opdoen, 
om op deze manier hun werk professioneler en met meer zekerheid 
te kunnen uitvoeren. Wij zijn dan ook verheugd, dat deze cursus in 
2015 een vervolg krijgt!

Bij het Nederlands Kampioenschap Parketleggen in Gorichem 
behaalden leden van het Gilde grote successen. Alfred Houter, 
Saar Berks en Jan Nieuwland werden respectievelijk 1, 2 en 3 bij de 
senioren, terwijl Joey Leenders de hoofdprijs bij de junioren wist 
te bemachtigen. Een topprestatie, waaruit duidelijk blijkt, dat onze 
leden tot de beste parketteurs van ons land behoren !

In 2015 zal het Gilde zich wederom als een orga-
nisatie met meerwaarde profileren. Zo wordt er 
elk kwartaal een boeiende workshop exclusief 
voor leden georganiseerd. Deze workshops zullen
dit jaar vooral in het teken staan van het reno-
veren van oude vloeren. In die lijn liggen ook 
de inspanningen die het Gilde gaat leveren in 
samenwerking met het ERM (stichting Erkende 
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). 
Samen zullen wij de beoordelingsrichtlijnen 
gaan opzetten voor het renoveren en restaureren
van monumentale parketvloeren.
Voor ons hét bewijs dat het Gilde als belangrijke 
partner in de parketbranche wordt gezien!
Daarnaast zal de nieuwe website die het Gilde 
heeft opgezet ( w w w.meesterparketteur.nl ) 

zorgen voor meer bekendheid bij de consument.
Deze is op zoek naar zekerheid en kwaliteit. 
MeesterParketteurs van het Gilde kunnen dit aan-
bieden, waardoor de consument het Gilde als
een betrouwbaar keurmerk gaat zien.

Ben jij een serieuze parketteur die zijn vak een 
warm hart toedraagt en zie jij meerwaarde in het 
vergaren van kennis en collegiale samenwerking,
sluit je dan aan als lid van het Gilde. De voor-
waarden voor toetreding staan vermeld op onze 
website of neem contact met ons op. We helpen 
je graag verder zodat we samen van het Gilde 
een nog sterkere organisatie kunnen maken!

De verschillende workshops, die wij exclusief voor 
onze leden organiseerden werden goed bezocht 
en door de deelnemers zéér gewaardeerd. 

Jakko Woudenberg nam ons mee naar Albers 
voor een workshop ‘houtherkenning’ en Simon 
Sijmonsma wist met zijn workshop ‘Parket en
vloerverwarming’ de aanwezige leden veel extra
kennis bij te brengen.
Ook onze Vrienden van het Gilde, leveranciers 
en fabrikanten die ons gedachtengoed onder-
steunen, die deel namen aan de workshop 
‘ondervloeren en PVC plaatsen’, waren enthou-
siast over hun bijdrage. Hierbij wisten Unifloor, 
Bosgoed en Unipro een complete, leerzame
workshop neer te zetten, zodat parketteurs van 
het Gilde hun parate kennis ook op dit gebied 
wisten te verkrijgen.

Kies ook voor meer 
kennis en samenwerking


