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De schilderswerkplaats is gebouwd in 1915.
Is opgetrokken in hout en met pannen gedekt (hout onderschoten).
De voorgevel bestaat uit verticale houten kraaldelen, windveren en een eenvoudige makelaar.
De openslaande deuren hebben ruitvormige ramen, bossing panelen en bovenlichten.
De openslaande deurtjes van de zolder zijn uitgevoerd met ramen en bossing paneeltjes.
De zijwanden zijn gemaakt uit horizontale houten delen op houten spanten met raampartijen; de achterwand
heeft verticale houten delen, loopdeur en raam.
De vloer op de begane grond is van beton.
De vloer van de verdieping is van hout op een houten balklaag.
De werkplaats meet 5 mtr. X 7,5 mtr..
Het was de werkplaats van Jan Kuin, huisschilder. Hij kocht het bedrijf in 1916 van Bakkum Pastoor. Zoon Piet Kuin
(1917) volgde zijn vader op in 1950.
Piet trouwde in dat jaar met Trijn Smit. Zij werd geboren in 1926 in Midwoud.
Piet en Trijn kregen drie zoons: Jan (1952), ook huisschilder, Jaap (1954) en Adrie (1955).
Omdat het dak en de zolder van de woning naast de werkplaats slecht waren, werd dit huis gesloopt. Er kwam
een bungalow voor in de plaats.
Piet Kuin deed onder meer werk voor de gemeente en hij verzorgde het onderhoud aan het KI-station in
Sijbekarspel.
Trijn Kuin-Smit vertelt: ‘In de werkplaats verkochten we ook verf en behang. De achterkant van het gebouw is op
de zonkant. Die is ooit vernieuwd, in de tijd voor ons huwelijk. De voorkant is nooit veranderd. De ramen met de
ruitvorm zijn kenmerkend voor een schildersbedrijf. Hoe oud de werkplaats is, weet ik niet.’
Eerst had Piet een knecht. Toen die in 1979 wegging, werkte Piet nog een aantal jaren alleen verder totdat hij
stopte met het schildersbedrijf.
In 2002 verkochten Piet en Trijn de woning met werkplaats en verhuisden naar verzorgingshuis De Zandhove in
Spanbroek.
Piet overleed op 89-jarige leeftijd in 2006.
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verticale houten kraaldelen, windveren en een eenvoudige makelaar

horizontale houten delen op houten spanten met raampartijen
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De vloer van de verdieping is van hout op een houten balklaag.

