
24 september  
Workshop bij wasziederij 
“de Vesting”

26 november   
Gilde-workshop

Gilde workshops populair

Workshop vochtmeten
Op 28 mei vond alweer de tweede Gilde-workshop
van dit jaar plaats. Onafhankelijk vloerdeskundige
Ruud Boom van MuBoMa en MeesterParketteur 
Jan Nieuwland organiseerden deze middag, 
waarbij het vochtmeten van hout en bouwstoffen
centraal stond. 
De meer dan 30 aanwezige parketteurs kregen 
allereerst een exclusief kijkje in het laboratorium bij 
Ruud thuis, waaraan hij de afgelopen 2 jaar hard 
heeft gewerkt. 
Hiermee is hij de enige onafhankelijke vloer-
deskundige die beschikt over een dergelijk uitge-
breid arsenaal testapparatuur om alle denkbare 
hardevloer producten te testen. 
De aanwezige deelnemers moesten hier ook laten
zien hoe een vochtmeting in hout op de juiste 
manier moest worden uitgevoerd.

De workshop werd voortgezet in het plaatselijk eetcafé, waarbij Ruud tijdens zijn presentatie 
uitvoerig inging op het belang van een goede vochtmeting. Verschillende meetapparatuur
passeerde de revue en Allround Parketteur Joey Leenders mocht laten zien hoe een carbid-
vochtmeting in z’n werk gaat. De leerzame middag werd afgesloten met een goed verzorgd 
buffet. Wederom een geslaagde Gilde-workshop waarvan de aanwezige parketteurs weer een 
stuk wijzer geworden zijn.

Wilt u een workshop volgen en de meerwaarde van het Gilde ervaren? 
Dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. Ga naar onze website voor alle informatie en profiteer 
ook van de kennis en kunde die het Gilde in huis heeft.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de door het Gilde geor-
ganiseerde workshops zich mogen verheugen in een grote 
populariteit. Tenminste vier keer per jaar organiseren wij zelf of 
in samenwerking met “Vrienden van het Gilde” deze boeiende 
bijeenkomsten die voor veel parketteurs als zeer leerzaam maar 
ook gezellig worden ervaren. 

Gildeleden worden altijd voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Daar wij de laatste tijd veelvuldig het 
verzoek krijgen van parketteurs die geen lid van het Gilde zijn om ook bij deze workshops aanwezig 
te kunnen zijn, gaan wij van het bestuur ons beraden welke mogelijkheden we hebben om ook deze 
vakmensen deelgenoot te maken van onze workshops. Tenslotte is het in ieders belang, dat kennis en 
kunde van ons vak wordt gedeeld. Daar wordt namelijk iedereen in de branche beter van.


