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HOUT ZOEKT
VROUW 2014

D

rie goede-doelen-projecten hebben de
circa 75 deelneemsters aan Hout zoekt
Vrouw 2014, samen met het personeel van
Van Leeuwen Kozijnen, ‘live’ gefabriceerd
en overhandigd tijdens dit kennis- en
netwerkevent. In Noordwijkerhout werd hiermee
invulling gegeven aan het thema ‘Make a Wish in
Wood’.

‘MAKE A WISH IN WOOD’
VERVULD
Een Vertelboom voor een
peuterspeelzaal was de
wens van Giny
Warmenhoven (links) en
Joke Bakker.

Feestelijke overhandiging van de drie gerealiseerde
projecten aan alle betrokkenen.

FOTO’S: LIA IN ‘T VELD/GIDIE VOGELS/HOUTWERELD/PATRICIA DOLMAN

Tanja Klint (links) en Fleur Drexhage vroegen om een houten
schommelbank voor de kinderen van een logeerhuis.
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Op donderdag 15 mei 2014 organiseerde het
vakblad Houtwereld het vijfde vakevent van
‘Hout zoekt Vrouw’, dit jaar in samenwerking met
timmerfabriek Van Leeuwen Kozijnen in Noord
wijkerhout. Het werd een bijzondere lustrumeditie waarbij de vrouwelijke houtprofessionals,
onder de noemer ‘Make a Wish in Wood’, zich
hebben ingezet voor een duurzame samenleving.
Begin dit jaar konden non-profitorganisaties, sociaal-maatschappelijke instanties, vrijwilligers
en particulieren in de regio Noordwijk hun
‘Make a Wish in Wood’ voor een goed doel kenbaar maken. Houtwereld en Van Leeuwen Ko
zijnen ontvingen veertien inzendingen en maakten een Top 3. Deze drie projecten werden op
15 mei gratis en belangeloos in de timmerfabriek gemaakt.
De houtvakdames gingen in teams door de fabriek en hielpen bij het uitvoeren van allerlei
productietaken die nodig waren voor de drie
Make a Wish in Wood-projecten: van zagen en
frezen tot en met het afmonteren en lakken.
Tevens kreeg iedereen van directeur Eline van
Leeuwen een presentatie van de activiteiten,
mogelijkheden en referentieprojecten van de
onderneming.
Het Hout zoekt Vrouw-netwerk en het productiepersoneel van Van Leeuwen slaagden erin om
- na een grondige voorbereiding - binnen twee
uur drie ‘houtwensen’ in vervulling te brengen.
Het resultaat werd in de assemblagehal gepresenteerd en ter plekke overhandigd aan de
betrokkenen.

Ida Troost (links) verraste
vriendin Astrid Duivenvoorde
met een nieuwe voordeur-/
kozijncombinatie.

SCHOMMELBANK Personeel van zorginstelling
‘s Heeren Loo, gevestigd op het terrein van de
Willem van den Bergh Stichting in Noordwijk,
kreeg een houten schommelbank uitgereikt.
Deze wordt nog voorzien van een hangconstructie van touw, komt buiten te staan, is gemaakt van geacetyleerd en superduurzaam
Accoyahout en speciaal bedoeld voor kinderen
met een verstandelijke beperking, die verblijven
in een logeerhuis. Kinderen die kunnen lopen
kunnen er zelf op gaan zitten; kinderen die afhankelijk zijn van een rolstoel kunnen erop worden getild. ‘s Heeren Loo kan zo wat extra’s
doen voor kinderen die buiten in de tuin zijn.

VERTELBOOM Een afvaardiging van Peuter
speelzaal Bambini in Noordwijkerhout werd blij
gemaakt met een Vertelboom die is geïnspireerd op de tekeningen van Nijntje. Hij komt in
het peuterlokaal te staan en krijgt meerdere
functies. Zo wordt er ’s ochtends bij de boom
een kringgesprek met de kinderen gehouden.
De boom en takken worden voor alle vier de seizoenen elke keer ‘aangekleed’, er komen fraaie
knutselwerkjes van de kinderen in te hangen en
met Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw kan er
een mooie wensboom van worden gemaakt.
De Vertelboom (van 1.220 x 2.440 mm) werd
’s middags gefreesd uit MDF van het merk Medite
en de benodigde AutoCAD-tekening is afkomstig
van Ritmeester-Meesterwerken in Hout. De
boom wordt nog gelakt en zal rusten op een voet.

De breinen achter Make a Wish in Wood: Marleen van Herwijnen van Houtwereld
(rechts) en Eline van Leeuwen van de gelijknamige timmerfabriek.

Voorafgaand aan het event had Van Leeuwen
een mini-versie van de Vertelboom gemaakt
waarin de aanwezigen zelf hun wens konden
hangen, als aandenken aan deze dag.

VOORDEUR MET KOZIJN Tevens werd in de fabriek een nieuwe voordeur met deurkozijn geproduceerd voor een moeder van drie kinderen
in Noordwijkerhout. Een vriendin kon het bestaande rotte kozijn en de verveloze voordeur
niet meer aanzien en had een ‘Make a Wish in
Wood’ ingediend.
De nieuwe voordeur-/kozijncombinatie bestaat
uit Accoyahout (kozijndelen) en Aluplex/Alu
Stabiel (deurplaat) van fabrikant Mill Panel. Het
geheel wordt nog afgewerkt en gelakt en door
Kings Timmerwerk in de voorpui geplaatst.
SPONSOREN Het praktijkgedeelte van Hout
zoekt Vrouw 2014 werd opgevolgd door een
borrel en aansluitend samen koken (in teams
aan grote keukenblokken) en samen dineren
in kookstudio De Kookerij, eveneens in
Noordwijkerhout.

Hout zoekt Vrouw 2014 werd mede mogelijk gemaakt door negen hoofdsponsoren:
JéWéRET, de NBvT, NEPCon Nederland, PEFC
Nederland, SHR, SKH, Van der Sijde Hout,
Vandecasteele Houtimport en VVNH/Centrum
Hout.
Sponsoren-in-natura waren Accsys Technolo
gies, Kings Timmerwerk, Medite Europe/Coillte
Panel Products, Mill Panel, de Oldenboom
Groep en de firma Ritmeester.

BEKENDHEID Het kennis- en netwerkevent
Hout zoekt Vrouw heeft als doel de in de houtbranche actieve, maar tegelijkertijd zeer verspreid werkzaam zijnde vakdames bijeen te
brengen. Deze vrouwen zijn afkomstig uit de inkoop, verkoop, administratie, in diverse leidinggevende functies en/of werken in toeleverende
ondernemingen. Het evenement trekt telkens
tussen de 75 en 130 enthousiaste deelneemsters
en heeft de achterliggende jaren een grote bekendheid vergaard. Dit jaar bleek de exposure in zowel de branche als in de media - nog groter,
mede dankzij de duurzame insteek. n
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Werk aan de winkel.
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De Vertelboom
krijgt vorm.

Onder toeziend oog vindt
de assemblage plaats.

Master Class
in de Kookerij.
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