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Virtuele laswedstrijd
levensecht
Regio

Afgelopen week hebben
lassers uit van NoordNederland, Zeeland en
Zuid-Holland meegedaan
aan leukste en uitdagendste
laswedstrijd die er is. Op
een virtueel lasapparaat,
een soort van simulator,
werd nauwkeurig vastgelegd
hoe de deelnemers lassen.
Een lashelm met 3d-bril
zorgde ervoor dat alles net
echt leek.
Alwin Toornstra van Randstad Techniek: “De lassers
hebben het enorm naar hun
zin gehad. Zij bleken een
fikse kluif te hebben aan het
virtueel lassen. ‘Levensecht’, ‘er echt van geleerd’
en ‘volgend jaar zeker
weer van de partij’ waren
een aantal reacties van de
deelnemers. Bovendien kon
je na afloop goed terugzien
wat je goed deed en wat
voor verbetering vatbaar
was.”

Banenmarkt
Alblasserdam
Alblasserdam

Nieuwe medewerkers
nodig, nu of op langere termijn? Doe dan als
standhouder mee aan de
Banenmarkt Alblasserdam
2011, donderdag 31 maart
van 10.00 tot 17.00 uur
in Landvast. Opgeven is
mogelijk via e.kras-smit@
alblasserdam.nl. Vragen?
Bel dan 06-45925638 of
mail naar bovenstaand emailadres.

Decoreren in een idyllische omgeving
Aan de locatie ligt het niet.
Die is zowel kunstzinnig als
idyllisch. Onderaan de trap
staan de koeien op stal en
eenmaal boven is via het
grote raam de Alblasserwaard
op zijn mooist te zien. Kunstzinniger kan bijna niet.

u Caty Groen
U Wijngaarden
De atelierruimte is klein, maar
inspiratievol. Dat vindt niet
alleen Corine Kraak zelf, maar
ook haar cursisten. In februari
begint Corine weer met een
serie workshops waar cursisten
leren hun meubels en huis te
decoreren.
“Tijdens deze workshops zet
ik in op de techniek”, zegt
Corine. “Daar heb je op de
lange duur het meeste aan,
want alles wat je in het atelier
leert kun je thuis verder toepassen. In de praktijk komt het
er op neer dat mensen tijdens
de workshops op panelen
verschillende technieken leren
zoals craqueleren, doorschuren en patineren. Je krijgt er
bovendien een stuk theorie
op papier bij, zodat je een en
ander nog eens kun nalezen.
Per workshop zijn er maximaal
zes deelnemers, zodat iedereen
voldoende aandacht krijgt. Het
leuke is dat cursisten tijdens
de workshop op eigen ideeën
komen om een stoel, bankje,
kastje of tafel met een geleerde
techniek uit het atelier onder
handen te nemen. Wat ik ook
leuk vind om te zien is dat
iedereen weer met een ander
resultaat tevoorschijn komt.
Als je zes mensen een techniek

Corine Kraak start met een nieuwe serie workshops.

Cursisten
komen tijdens
workshop op
eigen ideeën”
uitlegt, krijg je zes verschillende resultaten.”
Corine Kraak kwam er min
of meer per ongeluk achter
dat zij over veel creativiteit
beschikt. “Ik heb acht jaar in
de zorg gewerkt op verschillende plaatsen, maar ik kwam
erachter dat dit vak voor mij

niet geschikt was. Toen ik
een cursus ging volgen bij het
Instituut voor Restauratie en
Decoratie, sloeg dat bij mij in
als een bom. Ineens viel alles
op zijn plaats en wist ik dat dit
het werk was dat ik voortaan
wilde doen. Binnen een jaar
werkte ik zelf voor het Instituut
en kreeg ik verschillende opdrachtgevers. Ik heb ook nog
de Grafische School gedaan,
maar voor mij bleek dat ik wel
kan vormgeven, maar er beter
in ben om de pot verf en de
kwast daadwerkelijk vast te

FOTO: HENK VAN VEEN
houden.”
Corine heeft al vele woningen
en gebouwen zowel aan de
binnenkant als buiten van decoraties voorzien, ze verzorgt
winkeletalages en werkt in
opdracht voor bedrijven en
particulieren. “De gevarieerdheid in mijn werk maakt dat ik
er zoveel plezier in heb en er
voor mezelf ook veel voldoening uit haal. Het geeft een
goed gevoel om kennis over te
dragen tijdens workshops en
te zien tot welke gevarieerde
resultaten dit leidt.”

Workshops
In februari starten de
workshops waarbij wordt
gewerkt met diverse
decoratieve verf- en verouderingstechnieken. In
de voorjaarsvakantie is
er een schilderworkshop
voor kinderen. De workshops worden gehouden
in atelier Het Stalzoldertje in Wijngaarden.
Meer informatie op
www.kraakdecoreert.nl
of via 06-23192602.

Tanken komt ten goede aan evangelie
Het christelijk radiostation
GrootNieuwsRadio 1008 AM
krijgt inkomsten uit een wel
heel bijzondere bron: een
tankstation!

u Van de redactie
U Regio
In Schelluinen is het GrootNieuwsTankstation geopend.
Van elke liter benzine komt
vijf cent ten goede aan GrootNieuwsRadio. Het pompstation is een gift van een zakenrelatie, die wel eigenaar blijft van
de brandstofpomp.
Automobilisten kunnen via
GrootNieuwsRadio een gratis
pas aanvragen om te kunnen
tanken bij het tankstation,
dat benzine en diesel levert.
Onder het motto ‘Tanken met
passie…’, groot gedrukt op het
tankstation aan de Kerkweg 10
in Schelluinen, levert één keer

tanken al snel 2 euro op voor
het christelijk radiostation.
GrootNieuwsRadio heeft veel
luisteraars in de regio Alblasserwaard. Het benzinestation
is een mooi voorbeeld van
hulp in natura door christelijke ondernemers. Peter
Boele, media-adviseur van
GrootNieuwsRadio, vertelt
hoe hij deze gift in de schoot
geworpen kreeg: “Ik kwam op
het spoor van dit station, dat
eigendom is van één van onze
businessclubleden. Hij wilde
iets anders met dit station en
zo is het balletje gaan rollen.”
Uit diverse onderzoeken blijkt
dat GrootNieuwsRadio het
meest in de auto wordt beluisterd. Luisteraars geven aan in
hun drukke bestaan soms geen
tijd te hebben voor stille tijd,
maar dit onderweg in de auto
met de meditaties die het station uitzendt toch te kunnen
behouden.

Het GrootNieuwsTankstation is begin vorige week in gebruik genomen door ds. Willem
Glashouwer.

Het radiostation is zelfstandig,
krijgt geen subsidie, moet
rondkomen van reclameverkoop en giften, maar heeft
geen winstoogmerk. Al het
geld wordt omgezet in het
maken van radioprogramma’s,
die stuk voor stuk beogen het
evangelie de ether in te sturen.
GrootNieuwsRadio heeft een
businessclub opgericht voor
christenondernemers. De
leden leveren een aandeel in de
inkomsten van GrootNieuwsRadio ,doordat ze lid worden
voor een bepaald bedrag per
maand. Met een maandelijkse
inleg sparen ze voor reclamezendtijd voor henzelf of om
weg te geven aan een andere
ondernemer. GrootNieuwsRadio zendt 24 uur per dag
een christelijk geluid uit in
Nederland en België via de
middengolf 1008 AM.
Meer informatie: www.grootnieuwsradio.nl/tankstation.

