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Twee winnaars bij knikkerbaan challenge 'Over de Steiger'
Dockinga College uit Dokkum en Singelland Burgum hebben op vrijdag 17 juni de
Friese knikkerbaan challenge ‘Over de Steiger’ gewonnen tijdens de finale bij
Bouwmensen in Leeuwarden. De bouwwedstrijd is een initiatief van Bouwen aan de
Bouw, Bouwend Nederland afdeling Friesland en CSG Bogerman uit Sneek, om
jongeren enthousiast te maken voor bouwen. Meer dan 600 leerlingen uit klas 1-2
vmbo en havo van scholen uit heel Friesland streden om de prijs van ‘langzaamste’
en de ‘mooiste’ knikkerbaan. De winnaars gaan met de hele klas naar attractiepark
Walibi Holland.

De leerlingen zijn maanden in groepjes bezig geweest met het ontwerpen en
bouwen van een knikkerbaan, die als een soort bouwsteigers om een gebouw (een
maquette, ook door hen zelf gebouwd) staat. Het doel: de knikker er zo lang mogelijk
over laten doen om beneden te komen of de baan er zo mooi mogelijk uit laten zien.
Een jury ging naar alle deelnemende scholen om de banen te beoordelen en de
beste 15 te selecteren. De makers van deze banen mochten hun bouwsel vandaag
nog één keer tijdens de finale bij Bouwmensen demonstreren, waar, na een feestelijk
programma vol bouwactiviteiten, de winnaars bekend werden gemaakt door Geert
Smid en Kees Vianen van Bouwend Nederland Noord. Dockinga College won de
prijs voor ‘langzaamste’ knikkerbaan en het Singelland Burgum won met hun
vuurtoren de prijs voor ‘mooiste’ knikkerbaan.

https://mailchi.mp/303820c55629/nieuwsbrief-juni-2022?e=[UNIQID]


Een sfeerimpressie van de finale van knikkerbaan challenge 'Over de Steiger'.

Techniek Tastbaar
De afgelopen maanden heeft Techniek Tastbaar, een evenement voor jongeren van 10-15
jaar en hun ouders om kennis te maken met de wereld van techniek, plaatsgevonden op
verschillende data en locaties door heel Friesland: Burgum, Oosterwolde, Sneek, Dokkum,
Leeuwarden en Drachten.

Veel bedrijven en organisaties hebben hier de bouw en infra vertegenwoordigd: WMR, De
Boer Burgum, VDM Woningen, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Friso Bouwgroep,
Bouwbedrijf Veenstra, Van Wijnen, Oenema Groep, Van der Wiel, Dorenbos Architekten,
Adema Architecten, BKS Elementen, KoningsBlaauw Houthandel, Bouwmensen, ROC's
Friese Poort en Friesland College met de Bouw/Infra opleidingen, Technopark en Bouwen
aan de Bouw. Samen proberen we jongeren enthousiast te maken voor onze sectoren.

Meer info over Techniek Tastbaar is te vinden op www.techniektastbaar.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=kHEKJbbTr88&t=6s


Havo 4 Dag Súdwest Fryslân

Leerlingen uit havo 4 van CSG Bogerman
en RSG Magister Alvinus in Sneek gingen
7 juni op bezoek bij allerlei verschillende
bedrijven om zich te oriënteren op hun
beroepsmogelijkheden. Ook de bouw en
infra deden mee met Cnossen Infra, Friso
Bouwgroep en Selekthuis Sneek. Op 24
juni gaan leerlingen van het Marne
College naar Jorritsma Bouw en
Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Foto: ervaren wat een VR-bril kan doen in de bouw bij Selekthuis Sneek.

Wrâldwizer heeft 'Aandacht voor Techniek'
Leerlingen van groep 6-8 van basisschool de Wrâldwizer uit Oosternijkerk hebben deze
maand een week lang volop kennis gemaakt met bouw en techniek tijdens het project



'Aandacht voor Techniek', onderdeel van Sterk Techniekonderwijs Noordoost Friesland
(STO-NOF). Het doel is om jongeren te interesseren voor bouw en techniek. Niet alleen
kwamen bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren bij hen op school om
gastlessen en workshops te geven, ook gingen zij naar de bedrijven toe. Ook Bouwen aan
de Bouw deed mee met een workshop over constructies en hoe je deze sterk maakt. Zelfs
als je het van krantenpapier maakt (foto).

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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