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Nieuwsbrief 

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. 

We hebben nieuws over de finale. De finale is verplaatst naar 7 oktober. In 

verband met Covid-19 is het niet veilig om de finale 17 juni door te laten gaan. 

Zo hebben we dus tot 11 september de tijd om alle gevraagde stukken in te 

leveren. En vanaf 14 september is er de kans om jullie te laten stemmen op 

ons. Dus zet het alvast in je agenda om 14 september te gaan stemmen op 

Team SMART2050 Twente! Wij willen als team natuurlijk wel winnen! 

Voortgang project 

Wedstrijd update 

Het ontwerp van het 

informatiecentrum is af 

en nu is het de beurt aan 

het interieurteam. Wij 

houden ons bezig met 

het informatiecentrum 

voor de bootcamp. We 

hebben onze groep op-

gesplits zodat er een 

groepje zich met het 

informatiecentrum bezig 

houdt en met de brasserie.  

Wij hebben online contact 

gehad en daar hebben wij 

het over het ontwerp van 

het informatiecentrum ge-

had. Nu zijn we druk bezig 

met een lijst van eisen en 

wensen voor in de bunker 

en ook met welke functies 

deze bunker te maken gaat 

krijgen. Dit is belangrijk 

voor de uiteindelijke in-

richting van het informatie-

centrum. Hierna gaan wij 
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bezig met opzetjes van het interieur doormid-

del van verschillende schetsen. Wij werken 

samen doormiddel van schetsen en ideeën te 

delen en samen te voegen. Hieronder kunt u al 

een schets zien.  



 

ROC van Twente 

Lansinkseweg 28A 

7553AE Hengelo 

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrieven hebben wij 

een student geïnterviewd, Juliëtte Janné. 

Ik ben Juliëtte Janné, ik ben 18 jaar en ik hoor bij het 

interieur team. Ik wou graag meedoen aan dit project 

omdat het mij heel leuk en interessant leek om samen 

te werken met andere disciplines. Ook vind ik het heel 

gaaf dat wat wij iets ontwerpen en dat het straks daad-

werkelijk in de brasserie komt te staan. Dat is ook 

waar ik mij met dit project mee bezig houd, hiernaast 

ben ik ook bezig met de nieuwsbrief. Ik ben nieuws-

gierig naar hoe het uiteindelijke project gaat worden! 
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De komende maanden ontwer-

pen en bouwen wij een multi-

functioneel centrum, hier kun-

nen wij schoolklassen ontvan-

gen en achter dit centrum 

komt er een bootcampterrein;  

het wordt ook een ruimte waar 

de werknemers op de vrijdag-

middag 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.  

Onze studenten De opdracht 

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u hier 

meer over weten, stuur dan een mailtje naar: 

sc.smart2050@gmail.com. Volg ons ook op social 

media! 
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