
Leerlingen bouwplaats Julianastraat: “We zijn het liefst hier!” 

 

Angelo Olijve (17) en Tonnie Vinke (17) begonnen vorig jaar september aan de opleiding timmerman 

bij Bouwmensen (voorheen OCB). Ze vielen met hun neus in de boter, want ze konden meteen aan de 

slag bij de renovatie van een Lefier-woning aan de Julianastraat. Deze zomer moet het project klaar 

zijn. 

 

Het licht gebogen dak, het bijzondere metselwerk en andere details geven deze woning uit de jaren 

dertig een heel eigen uitstraling. Lefier besloot vorig jaar om het pand helemaal op te knappen. De 

renovatie wordt uitgevoerd door leerlingen van verschillende opleidingen, uiteraard onder begeleiding 

van ervaren docenten en vaklieden.  

 

Kennisoverdracht 

 

Op de bouwplaats is de begeleiding in handen van afwisselend Bennie Bruins en zijn collega Geert 

Schutrups van het Onderhoudsteam van Lefier. Zij begeleiden de jongens op vaktechnisch gebied maar 

ook als het gaat om zaken als samenwerken en het indelen van een werkdag. Bennie: “Ik sta mijn hele 

leven al op de bouw. Ik vind het leuk om kennis over te dragen en de jongens te begeleiden. Bovendien 

leer ik zelf ook weer van alles.” Hij wijst naar het ijzeren frame dat Angelo en Tonnie tegen de wand aan 

het timmeren zijn. “Dat is nieuw voor mij, ik kende dat alleen maar als houten variant.”  

 

Op de werkbank liggen verschillende tekeningen. “Die zijn gemaakt door derdejaarsstudenten van het 

Drenthe College”, zegt Bennie. “Zij doen ook de werkvoorbereiding, zoals het opstellen van werkroosters 

en het inkopen van de materialen. Werkvoorbereider Ruben komt bijna elke dag wel even een kijkje 

nemen hoe het gaat.” 

 

Steeds weer anders 

 

Angelo en Tonnie zijn vier dagen per week op de bouwplaats en gaan één dag per week naar school. 

“Maar we zijn het liefst hier!”, zegt Tonnie.  Ze hebben al heel wat werk verzet. Zo zijn de dakgoten en 

windveren vervangen en is de dakkapel aangepakt. Nu zijn ze bezig met het zetten van de wanden op de 

eerste verdieping. Allebei vinden ze het leuk dat het om zo’n oud huis gaat. Angelo: “Je komt van alles 

tegen, zoals houtverbindingen die nu niet meer gebruikt worden. Het is steeds weer anders en nergens 

standaard, zoals bij nieuwbouw. Dat is toch een beetje saaier.” 

 

Het is duidelijk dat het werk hen bevalt. Gelukkig maar, zegt Bennie, want de behoefte aan mensen met 

technische vaardigheden neemt toe. “Dat is ook een van de redenen waarom Lefier deze renovatie als 

leerlingbouwproject uitvoert. Zo geven we jongeren een kans om het vak in de praktijk te leren.” 


