
twaalf nieuwe werkbanken bijge-

komen.  

Verlost van de oude en niet zo 

stevige exemplaren ziet de afde-

ling er nu weer uit als  nieuw! 

Wie het afgelopen half jaar hier 

zijn neus niet om de hoek heeft 

gestoken zal vreemd opkijken.  

De afdeling ziet er superfris uit na 

een  uitgebreide schilderbeurt. De 

huidige vierde jaars leerlingen 

hebben hun uiterste best gedaan 

om er echt iets moois van te ma-

ken.   

Al met al een klus waar we zo’n 

drie weken mee bezig zijn ge-

weest.   

Om de metamorfose compleet te 

maken zijn er ook nog eens 

Bijschrift bij afbeelding. 

Metamorfose voor het praktijk en theorielokaal. 

De vijf meubelmakers hebben de afge-

lopen weken niet stil gezeten. Na het 

bankje is nu het ladekastje zo goed als 

klaar. Nick, Kevin, Bart, Ben en San-

der hebben als derde werkstuk gekozen 

voor de side table. Iedereen mag een 

eigen werkstuk uitzoeken  dat ze het 

liefst willen maken, maar ze vonden 

het examenwerkstuk van afgelopen 

jaar verreweg het leukste om te doen.  
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Wist je dat ? 

 Er in totaal  meer 
dan 60 liter muur-
verf is gebruikt. 

 De oude werkban-
ken er meer dan  
35 jaren op had-
den zitten. 

 We de machinale 
ook nog onder 
handen willen ne-
men. 

 We dan aan het 
einde van het jaar 
een volledig ge-
pimpte afdeling 
hebben. 

 

In dit nummer: 

Metamorfose voor de 
afdeling 

1 

Meubelmakers aan de 
slag met side table 

1 

Danny leeft zich uit op 
Sinterklaasboot. 

2 

Van schroot tot boot 
met Wilco Groeneveld. 

2 

Nieuwe vlak– en van-
diktebank in gebruik. 

3 

Nieuwe naam voor 
Bouwtechniek 

3 

Klusje voor Markwat 4 

Meubelmakers aan de slag met de side table. 

Kimberley ging de huidige 
meubelmakers voor met 
haar side tabel 



Aan het begin van het 

schooljaar kregen we 

een verzoek van de af-

deling techniek breed. 

Zij hadden een Sinter-

klaasboot gemaakt voor 

een kleuterschool. 

Of wij het schilderwerk 

voor onze rekening wil-

de nemen.  

Niet vies van samen-

werking leek dit ons 

een leuke opdracht. 

Al snel kwam Danny in 

beeld. Hij bleek talent 

te hebben voor schilde-

ren. Ondanks dat er nog 

flink wat werk aan zat 

heeft hij in korte tijd de 

klus geklaard.  

Door een flink deel 

daarvan in eigen tijd 

aan dit project te wer-

ken , telt het  ook nog 

mee eens als maat-

schappelijke stage. 

Binnenkort wordt de 

bood door Danny afge-

leverd bij een kleuter-

school in Hoofddorp. 

Danny leeft zich uit op de boot van Sinterklaas 

Van schroot tot boot, het project van Wilco 

de hand tot een volledige 

renovatie. In een aantal 

maanden is het wrak dat 

in eerste instantie de 

school in kwam omgeto-

verd tot een schitterende 

nieuwe boot. 

Deze zomer werden de 

eerste proefvaarten ge-

maakt op de ringvaart.  

Al snel bleek dat alle 

inspanningen niet voor 

niets waren geweest. 

Hij vaart prima en ziet 

er ook nog eens gewel-

dig uit. 

Wilco, nog veel vaar-

plezier !  

Het is niet de eerste 

keer dat we met boten 

aan de gang zijn. Ook 

Wilco Groeneveld is 

druk bezig geweest met 

zijn eigen speedboot. 

Wat begon met een 

vlonder voor de bodem 

van zijn boot, liep uit 
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Van lekke oude boot tot volledig ge-

restaureerd in volle vaart ! 

Bouwen, 
wonen en 
interieur 

 
In het weekend nooit 

de BOB, door de 
weeks altijd de 

bouwer! 



Even voor de herfstva-

kantie was het dan zo 

ver. Twee nieuwe ma-

chines zijn toegevoegd 

aan de toch al goed ge-

vulde machinale.  

Vlak voor de vakantie 

kregen we een aanbie-

ding voor twee zo goed 

als nieuwe machines 

van onze vaste leveran-

cier.   

Een van de groot-

ste verschillen 

met de oude ma-

chines is het ge-

luid. 

Als je dat verge-

lijkt dan hoor je deze machines slechts fluisteren. 

Verder is de veiligheid flink verbeterd door de Su-

vamatic beveiliging! 

Ten slotte is het verstellen een eitje, dit gaat elek-

trisch in plaats van met de hand. 

Leerlingen en docenten zijn er al helemaal aan ge-

wend en willen de oude nooit meer terug. 

We hebben een aan-

vraag ingeleverd om 

een freesbank met pen-

nenslee aan te schaffen. 

Met een pennenslee 

kunnen we zelfstandig 

moderne ramen en ko-

zijnen maken. 

Eigenlijk is dit een van 

Zoals jullie weten heb-

ben we in juni € 5000,- 

gewonnen met een 

prijsvraag.  

Natuurlijk staan we te 

springen om dat uit te 

geven om de lessen van 

Bouwen , wonen en 

interieur nog beter te 

kunnen verzorgen. 

de weinige dingen die we nog niet kunnen maken. 

We wachten in spanning af en hopen dat ons inves-

teringsverzoek positief wordt ontvangen. 

  

Nieuwe vlak– en vandiktebank in gebruik. 

€ 5000,- en nu verder 

Nieuwe naam voor Bouwtechniek 
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Bijschrift bij afbeel-
ding. 

“Respect tonen we 

met onze taal. 

Daarom geen ziektes 

gebruiken bij 

tegenslag”  

Met ingang van het nieuwe schooljaar is de naam van de afdeling bouwtech-
niek gewijzigd.  Om de naam beter aan te laten sluiten op wat we doen is deze 
verandert. De nieuwe naam is  
 

Bouwen, wonen en interieur. 



Fioretticollege locatie Paulus 
Afdeling Bouwen, wonen en interieur 
Telefoon 0252-517190 
E-mail a.kunne@fioretti.nl 

Drie bouwtechniek 

heeft er helemaal zin 

in om te hakku en 

zage  samen bedach-

ten we nog wat leuke 

teksten om de afde-

ling op te vrolijken. 
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Markwat neemt afscheid van oude vandiktebank 

Bouwen, wonen en interieur 
 

In het weekend nooit de BOB, 
door de weeks altijd de bouwer! 

Zoals je natuurlijk al gezien hebt zijn we verrast 

met een nieuwe vlak- en vandiktebank. Voor de 

oude machines hebben we inmiddels een nieu-

we bestemming gevonden.  In de herfstvakantie 

had mhr. Markwat daarom nog een klusje te 

klaren. De oude vandiktebank heeft een nieuwe 

bestemming gevonden in Nieuw Vennep. In ruil 

voor deze machine levert De Houtsnip ons Ei-

kenhout. Daar kunnen wij weer mooie werk-

stukken van maken. Na een middagje worstelen 

met een machine van 800 kg staat deze nu weer 

volop te werken op zijn nieuw bestemming. 

Bouwen, wonen en interieur 
 

Can we make it? 
Yes we can 

Bouwen, wonen en interieur 
 

Hakku en zage 


