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Rotterdam Rotterdamse iconen op school met hart voor de
stad

Guido de Brès, onderdeel van het Wartburg college, is een reformatorische

school voor voortgezet onderwijs vlakbij station Lombardije in Rotterdam.

Een school midden in de stad. Een school met hart voor de stad. Dat blijkt

uit meer zaken, maar heel zichtbaar is dit gemaakt door de visuals die in de

schoolkantine hangen. Prachtige beelden van Rotterdamse iconen, zoals

onder andere de Erasmusbrug, de kubuswoningen en de Rotterdamse

haven.
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De Kinderdijk Ring

Elk jaar maakt de molenmaker met de hand een nieuwe Kinderdijk Ring.

Deze prijs wordt uitgereikt aan de sponsor die het afgelopen jaar op

inspirerende wijze invulling heeft gegeven aan het sponsorschap. Jan

Korteland ontving van directeur Peter-Jan van Steenbergen namens

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk de Kinderdijk Ring 2021.

Visual van Paleis het Loo

Op één van de enorme grout silo’s van Volker Staal en Funderingen pronkt

een Korteland visual van Paleis Het Loo. De beletterde silo staat op een

project in Delft. Hier voert Volker Staal en Funderingen werkzaamheden uit
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in de Nieuwe Kerk, waar een uitbreiding komt van de koninklijke

grafkelders.

Schilderwerk in Stadhuis Nieuwpoort

In opdracht van Timmer- en Aannemingsbedrijf Den Butter & Voogt zijn we

druk bezig met het schilderwerk van het Stadhuis Nieuwpoort van de

Gemeente Molenlanden. Historische panden zoals deze zijn

onvervangbaar. Heel belangrijk dus om uiterst zorgvuldig te werk te gaan

en de nodige ambachtelijke technieken toe te passen. Bij restauratie

schilderwerk worden voornamelijk ambachtelijke technieken gebruikt.

Het resultaat begint inmiddels zichtbaar te worden!

Korteland In- & Outdoor Signing Korteland Schilders
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