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Jaarverslag Bouwen aan de Bouw
Ook in 2021 zijn we bezig geweest om jongeren kennis te laten
maken met de wereld van de Bouw en Infra en hen te
stimuleren voor onze sector te kiezen. Benieuwd naar wat we
hebben gerealiseerd? U kunt het teruglezen in het jaarverslag
op www.debouwietsvoorjou.nl/aannemers.

Techniek Tastbaar
Techniek Tastbaar gaat weer door! Een evenement voor jongeren van 10-15 jaar en hun
ouders om kennis te maken met de wereld van techniek. Ook de Bouw en Infra doen hier
aan mee. Op verschillende dagen op maar liefst 8 locaties in Friesland kunnen jongeren
techniek, bouw en infra ervaren aan de hand van allerlei doe-activiteiten. Met alle
aannemers die meedoen, laten we zo onze sector in de volle breedte zien.
Ook meedoen? Voor de evenementen vanaf mei kunt u zich nog aanmelden. Voor meer
informatie, kijk op www.techniektastbaar.nl of neem contact op met Bouwen aan de Bouw.

Opbergkast !mpulse Kollum
Leren in de praktijk: iets maken waar je echt iets aan hebt, trots op kan zijn en waar je ook
nog eens heel veel van leert. Dat deden leerlingen van het Piter Jelles !mpulse in Kollum
tijdens een ‘De Bouw is Wauw-workshop’ bij hen op school. Het materialenhok in hun
gymzaal kon wel een opruimbeurt gebruiken, dus maakten zij met hulp van timmerman
Abe Kooistra een mooie én handige opbergkast. Het resultaat mag er zijn!

Verzoeken van scholen
Bouwen aan de Bouw regelt o.a. gastlessen, bedrijfsbezoeken en excursies voor het
primair en voortgezet onderwijs. Toch kan het zijn dat scholen u als aannemer rechtstreeks
benaderen. Weet dan dat we allerlei materiaal klaar hebben liggen of met u mee kunnen
denken in een programma. Neem hiervoor contact met ons op. En kunt u niet aan het
verzoek van de school voldoen, verwijs hen dan naar ons. Zo kunnen we
zoveel mogelijk jongeren enthousiast maken voor onze sector.

Deel onze berichten!
Regelmatig plaatsen we filmpjes en berichten op Facebook en Instagram om Bouw
en Infra bij jongeren en ouders onder de aandacht te brengen. Ook zitten we op
LinkedIn. Volg ons en deel onze berichten! Met elkaar kunnen we veel meer
jongeren bereiken.
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