Dorpshuis Oosterstreek onder handen
Michiel Kranendonk: ‘Uitstekend leermoment voor leerling-schilders’

Hanjo Klaver (op de ladder) en Klaas Hagewoud (links) steken onder leiding van Bennie Schokker de handen uit de
mouwen bij het dorpshuis in Oosterstreek.

OOSTERSTREEK – Het dorpshuis in Oosterstreek wordt voorzien van een nieuwe laag verf. Om de kosten te
drukken is het werk, in overleg met Plaatselijk Belang Oosterstreek - de eigenaar van het dorpshuis - is de
klus uitbesteed aan leerlingen van Kranendonk Schilders. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten.
“De kosten van het schilderwerk blijven relatief laag en voor de leerlingen is het een uitstekend
leermoment”, legt directeur Michiel Kranendonk uit.
Kranendonk Schilders uit Noordwolde is sinds jaar en dag actief om leerling-schilders op te leiden tot
professionele schilders. “Als schildersbedrijf willen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst het niveau
van het schilderwerk hoog blijft”, zegt Kranendonk. Momenteel werken er vier leerlingen bij Kranendonk
Schilders.
Om de betrokkenheid en liefde voor het vak te vergroten wil het bedrijf soms iets extra’s doen voor de
leerlingen. “Daarom hebben we samen met het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterstreek besloten om
het schilderwerk van het ‘dorpshuis’ grotendeels uit te laten voeren door onze leerlingen.”
Het project wordt begeleid door Bennie Schokker die al meer dan 30 jaar bij Kranendonk Schilders in dienst
is en al heel wat leerlingen heeft opgeleid. Hanjo Klaver uit Noordwolde is als eerstejaars BBL-leerling vast
betrokken bij het bedrijf en gaat nog 1 dag per week naar school. Klaas Hagewoud uit Steenwijk is speciaal
voor dit project als stagiair bij Kranendonk Schilders aan het werk voor de duur van het project. “Het
opleiden van leerlingen blijft topprioriteit binnen ons bedrijf. Ook, of eigenlijk juist, bij economisch
zwaarder weer is het ontzettend belangrijk om als bedrijf te investeren in vakmanschap. Onze vakmensen
zijn ons kapitaal en daar zijn we trots op”, aldus Michiel Kranendonk.

