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SMARTCirculair is de nationale ontwerpwedstrijd waarin multidisciplinaire studententeams strijden
om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire ontwerp voor een opdracht
van hun opdrachtgever. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de uitvoering van de opdracht
die wij, 16 studenten van verschillende opleidingen van ROC van Twente, kregen van ReintenInfra in
Borne.

Opknapbeurt van de keet
Vorige week maandag in
de vakantie zijn wij druk
bezig geweest met het
opknappen van onze
keet. In onze groep
werd gevraagd wie er
In dit nummer:

allemaal nog kwasten of
verfrollen enz. thuis had
liggen. Iedereen die kon
was aanwezig. En meneer Heuker of Hoek
was ook nog jarig die
dag. Na zijn traktatie
zijn wij fanatiek begonnen met schilderen.

Op deze afbeelding kunt u het resultaat zien van wat
er is gedaan. De muren zijn geschilderd van wit naar
grijs en blauw.
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De komende maanden ontwerpen en bouwen wij een multifunctioneel centrum; 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.

Excellence dag

Onze studenten

Op 22 januari wordt de
SMARTCirculair Landelijke
Excellence Dag georganiseerd
door SMARTCirculair. Tijdens
deze dag zijn er workshops en
trainingen, maar ook experimenteerlabs te volgen. Iedereen van onze groep heeft zich
aangemeld en 3 keuzes gemaakt. Via de site hieronder
kunt u meer informatie vinden
over deze dag en de workshops, trainingen en experimenteerlabs.

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief hebben wij 2
studenten geïnterviewd, Joost van Dijk en Matthijs
van Benthem.
Ik ben Joost van Dijk, derdejaarsstudent infra (grond-,
weg- en waterbouw). Vroeger vond ik de wegenbouw al
heel interessant dus was de keuze voor mijn opleiding al
snel gemaakt! Duurzaamheid en recycling is ook een van
de dingen die ik heel interessant vind, daarom was mijn
interesse al snel gewekt voor het Smart Circulair project.
Omdat ik dit project al voor het tweede jaar doe, ben ik
de teamcaptain van het project, daarnaast houd ik mij
deels ook bezig met sociale media! En natuurlijk hou ik
mij ook nog bezig met het infrateam! Tot dus ver gaat ons
project heel goed, de eerste bedenksels zijn al veel belovend!

Ik ben Mathijs van Benthem en ik ben 18 jaar. Ik zit in
leerjaar 2 en volg de opleiding ondernemend meubelmahttps://www.smartcirculair.com/
ker/interieurbouwer. In mijn vrije tijd doe ik aan atletiek.
event/landelijke-excellence-dag-22Toen docent Clemens Heuker of Hoek bij ons in de les
januari-2020/
kwam vertellen over dit project, was ik gelijk enthousiast.
Het leek mij heel leuk om samen te werken met studenten
Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u hier
van andere opleidingen. Samen met de interieuradviseurs
meer over weten, stuur dan een mailtje naar:
ga ik bezig met het interieur en het totaalplaatje. Wij housc.smart2050@gmail.com. Volg ons ook op social den ons ook bezig met de ideeën voor de bootcamp. Ik
media!
kan niet wachten tot het helemaal af is en te zien wat wij
samen hebben neergezet.
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