
26 maart  
Workshop restauratie oude 
vloeren door Mari Habraken
30 maart t/m 1 april 
Parketbeurs en NKP in Gorinchem
18 mei  
Cursus egaliseren i.s.m. Lecol en 
Lieverdink
28 mei   
Workshop voor Gildeleden
24 september  
Workshop voor Gildeleden
26 november  
Workshop voor Gildeleden

Op maandag 12 januari j.l. zijn er drie nieuwe bestuursleden van 
het Gilde van Gediplomeerde Parketteurs benoemd. Naast de 
huidige leden, bestaande uit voorzitter Jan v.d. Kroef, secretaris
Eric Jongmans en penningmeester Nicole Ras, zal het bestuur 
met 3 nieuwe bestuursleden versterkt worden: MeesterParket-
teur Peter Nieuwpoort, Allround Parketteur Gérard Pieket en 
Yvonne van Akelijen. 
Zij zullen ondersteunende taken op zich gaan nemen zodat
komende activiteiten gewaarborgd zijn van een goede organi-
satie. “Na het afscheid van Han Dorenbos begon de werkdruk 
op het bestuur behoorlijk toe te nemen”, aldus Jan v.d. Kroef.” 
Het organiseren van onze workshops, onderhouden van web-
sites en het verzorgen van publicaties vergt veel tijd. “Met deze 
uitbreiding weet het Gilde zich ook voor de toekomst verzekerd 
van een daadkrachtig bestuur”, aldus Eric Jongmans.

Op het ROC in Nieuwegein 
werd op 12 januari j.l. de Alge-
mene Ledenvergadering van
het Gilde gehouden. 
De aanwezige leden, die in 
grote getale aanwezig waren, 
werden hierbij geïnformeerd 
over onze activiteiten van het
afgelopen jaar en kregen een
overzicht van de op stapel 
staande workshops en activi-

teiten waaraan het Gilde in 2015 zijn deelname verleent. 
Er werden nieuwe bestuursleden geïnstalleerd en van vertrek-
kend secretaris Han Dorenbos werd officieel afscheid genomen. 
De vergadering werd met een gezellige borrel afgesloten.

Gildeleden Saar Berks (Allround 
Parketteur) en Jan Nieuwland
(MeesterParketteur) ontvingen
uit handen van het bestuur op 12 
januari hun Gilde schildje.
Hiermee kunnen zij ook naar de 
buitenwereld communiceren, dat 
zij lid zijn van het Gilde van 
Gediplomeerde Parketteurs in
combinatie met hun verworven 
titel. Daags erop ontvingen ook 
Aloys Hoksbergen (Allround Par-
ketteur), Bas de Groot (Allround 
Parketteur)  en Sander Verbruggen
(Parketteur) een Gildeschildje 
tijdens hun diploma uitreiking. 
Het bestuur feliciteert alle leden 
met hun behaalde titel.


