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In dit nummer:

Wij zijn begonnen met
ons project in Borne.
Deze nieuwsbrief sturen
wij elke 2 weken rond
naar iedereen die te maken heeft met het project in Borne. Wij zijn
bezig in opdracht van
ReintenInfra Oldenzaal.
En in opdracht van
ReintenInfra ontwerpen
wij een bijgebouw waar
bezoekers ontvangen
kunnen worden, werknemers de dag beginnen
en de week afsluiten. En
door met verschillende
opleidingen samen te
werken kunnen wij hier
een leuke plek van maken. Wij zijn dan stu-

denten van de opleidingen Interieuradviseur,
Meubelmaker, Bouwkunde, Infrastructuur,
Elektrotechniek, Installatietechniek, Allround
timmerman. Onze samenwerkingen bestaan
uit ReintenInfra, Aannemersbedrijf Mulder,
Rentmeester 2050, Dusseldorp & Martin Kleine
Schaars.
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In deze eerste editie van
de nieuwsbrief komt u
meer te weten over wat
het project inhoudt. Hoe
elke opleiding in verband staat met dit project. En wat elke opleiding uit gaat voeren dit
project. Maar wij gaan

ook uitleggen wat u in
de volgende nieuwsbrieven kunt verwachten. In
de elke volgende oplage
komt er een opleiding
aan het woord. U kunt
dan lezen hoe de opleiding is verbonden met
dit project wat de oplei-

ding inhoudt. En hierna
komen een aantal studenten die mee doen in
dit project aan het
woord. Zij gaan vertellen waarom zij hier aan
mee wouden doen en
hoe het ze bevalt.

Het project

De opleidingen

Wat houdt het project in, wij
gaan de komende maanden
bezig met het ontwerpen en
bouwen van een ontvangstruimte op het terrein voor
schoolklassen, maar het wordt
ook een ruimte waar de werknemers op de vrijdagmiddag
een borrel kunnen drinken om
het komende weekend te vieren. Dit moet een plek worden
voor jong en oud waar iedereen wat te doen heeft en waar
mensen graag willen komen.

Dit zijn de deelnemende opleidingen met
korte informatie van wat ze gaan doen.
Interieuradviseur: Wij als studenten interieuradviseur en meubelmaker zijn bij dit project
betrokken voor het interieur en het totaalplaatje. Wij proberen de andere opleidingen
te ondersteunen met creatieve ideeën en gaan
gebruik maken van zo veel mogelijk hergebruikte producten.
Bouw: Wij als studenten zijn bezig met het
ontwerpen van een bijgebouw. Maar wij houden ons ook bouwkundig bezig met het kantoor.

Infra: Als studenten van de opleiding Infra
zijn wij bezig met de circulaire terreininrichting en hemelwaterhuishouding van het
gebied.
Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u hier
meer over weten, stuur dan een mailtje naar:
sc.smart2050@gmail.com
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Allround Timmerman: Wij zijn hier om te
kijken of het gene wat de mensen van bouw
ontwerpen ook reëel haalbaar is in de praktijk
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