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Workcamp Parquet in Arcen
 
Van 1 tot en met 8 september wordt opnieuw het internationale event
Workcamp Parquet georganiseerd. Ditmaal is het gezelschap te gast in
Nederland, in Kasteel Arcen. Daar gaan 45 internationale meester-
parketteurs, parketteurs en gezellen twee reconstructies maken van
verloren gegane parketvloeren.
 

 
"We hebben met medewerking van het sKBL en het Limburgs Landschap deze
unieke en openbare locatie toegewezen gekregen met een bijbehorend
prachtig verhaal om dit te kunnen realiseren", licht meester-parketteur en
restaurator Benno Broen, van de firma Hout van Hout, toe. "Uniek omdat we er
niet alleen een evenement gaan organiseren, maar ook omdat we daar een
gereconstrueerde parketvloer achterlaten waar men nog generaties lang van
kan genieten."
 
in 2015 waren de deelnemers aan het Workcamp Parquet te gast in Radeln
(Transsylanië) te Roemenië, waar zij 186 vierkante meter aan parket
creëerden. Een jaar later werd in het Tsjechische kasteel Libà in Karlovy Vary
een parketvloer van 150 vierkante meter achtergelaten. Tot slot legden de
specialisten vorig jaar in het Duitse kasteel Dahlen een vloer van 180 vierkante
meter.
Website: www.workcamp-parquet.cz
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