
28 mei 
Workshop bij Muboma

24 september  
Workshop bij wasziederij 
“de Vesting”

26 november   
Workshop voor Gildeleden. 
Thema nog niet bekend.

Gediplomeerd Allround Parketteur en Gilde-lid Gérard Pieket 
van Parketzorg uit Rotterdam heeft de eerste prijs van 1500 euro
gewonnen in de verkiezing Vloer van het Jaar in de categorie 
Projecten. Tijdens de Vakdagen Parket & Woninginrichter werd 
de winnaar bekend gemaakt door de manager van Rubio Mono-
coat Nederland. 
Het winnende project betrof een Grenen Declassé vloer welke 
in een Restaurant in Utrecht is geplaatst en waarbij de vloer ook 
doorliep in de bar. Beide zijn afgewerkt met Rubio Monocoat 
plus 2 C Titanium Grey en Universal Maintenance oil Grey.

Tenminste 4 x per jaar organiseert 
het Gilde een Workshop met een 
speci� ek thema. Dit kan gaan over 
restauratie, houtkennis, ondergrond-
voorbereiding etcetera of er wordt 
een werkbezoek bij een fabrikant 
verzorgd. Deze workshops zijn in 
principe alleen voorbestemd voor 
Gilde-leden. 
Om ook niet-leden kennis te laten 
maken met deze workshops en de 
meerwaarde van het Gilde te laten 
ervaren, kunnen degene die hierin 
interesse hebben, zich aanmelden bij 
het secretariaat. 
Ga naar onze website voor alle infor-
matie en pro� teer ook van de kennis 
en kunde die het Gilde in huis heeft.

Gerben bedankt!

Gilde-leden bezoeken Restauratiebeurs

Vloer van het Jaar

Deelname workshops Gilde

Uitreiking prijs ‘Vloer van het Jaar’
aan Gérard Pieket.

Op 16, 17 en 18 april van dit jaar werd  in de Brabanthallen in 
Den Bosch de restauratiebeurs 2015 georganiseerd. 
Gilde-leden Saar Berks en Mari Habraken brachten op eigen
initiatief een bezoek aan deze interessante beurs.  
Ze bezochten het symposium “Samen leren, samen restau-
reren” waar aan de hand van een case-studie rondom de 
restauratie van kasteel Amerongen haar� jn werd uitgelegd 
waarom restaureren een voorrecht is. Het komt vooral aan op 
samenwerking, ervaringen opdoen en oplossingen vinden 
om zodoende het vakgebied verder te ontwikkelen. Daar dit 
sterk overeenkomt met de standpunten van het Gilde, zijn wij 
momenteel intensief in gesprek om samen met het ERM de 
nieuwe URL ( UitvoeringsRichtLijn ) ”Historisch Parket” vorm te 
geven. Architecten, aannemers en overheden zullen dan een 
handvat krijgen waarmee houten vloeren met een cultureel 
historische waarde op een deskundige manier kunnen worden
gerestaureerd of geconserveerd. Deze URL zal 
eind 2015 gereed zijn. 
Saar Berks  zal, namens het Gilde, één van de 
leden van de begeleidingscommissie zijn.

Meer dan 15 jaar was Gerben Sas 
hét gezicht en hoofdredacteur 
van Parketblad. Op 17 april j.l. 
heeft hij zijn functie neergelegd 
om zijn carrière elders voort te 
zetten. De afgelopen drie jaar, 
sinds de oprichting van het Gilde 
van Gediplomeerde Parketteurs 
in 2012, heeft Gerben zich sterk 
gemaakt voor onze organisatie 

en was aanwezig bij vele van onze workshops en bijeenkomsten. 
De artikelen die hij schreef hebben absoluut een positieve bij-
drage opgeleverd t.a.v. het Gilde. Wij zijn Gerben dan ook zéér 
erkentelijk voor zijn diensten en wensen hem hierbij veel succes 
toe in zijn verdere loopbaan. Gerben bedankt! 


