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Bouwloket Friesland

De eerste nieuwsbrief

Bouwbeurs hardewijk 2019

Bouwloket ontour

Voor u ligt de eerste Bouwloket
Friesland krant. We willen u als
relatie graag op de hoogte
houden van onze activiteiten en
festiviteiten. Heeft u vragen of
opmerkingen
neem
gerust
contact met ons op. We staan u
graag te woord.

Voor het eerst in de historie zijn de Bouw en Infra
leerlingen van de beide ROC scholen
uit
Friesland (Friesepoort en Friesland College) met
elkaar naar de bouwbeurs geweest. Woensdag 9
oktober
j.l.
vertrokken
ruim
250
bouwkundestudenten in bussen vanuit de plaatsen
Leeuwarden, Sneek en Drachten naar Hardenberg
waar de Bouwbeurs 2019 plaats vond. Een
initiatief namens Praktijk Uitzendbureau Bouw,
Bouwen aan de bouw, Praktijkopleiders
Bouwmensen en Bouwloket Friesland. Die met
elkaar de bussen en toegangskaartjes aangeboden
hebben aan de bouwkunde studenten. We kijken
terug op een succesvolle dag, enthousiaste
studenten tijdens het bezoek en een fijne
samenwerkingen tussen de vier organiserende
partijen en het onderwijs aldus Ellen Hoek van
Bouwloket Friesland.

In september waren we weer
OnTour met Bouwloket. Oud
leerlingen: de gebroeders Rik en
Tim Kroon (23 en 21 jaar). De
zonen
van
de
zingende
tegelzetter Kroon uit het
pitoreske Hindeloopen nodigden
Bouwloket OnTour uit! We
mochten langs komen op een
tegelzetproject in Lemmer. Wat
maakt deze vakmannen zo
enthousiast
over
de
tegelzetambacht? Wie zijn deze
stoere mannen, wat doen ze, wat
hebben ze te vertellen en te laten
zien? Waarom zo’n passie voor
het
tegelzetvak?
Pure
vakmanschap, humor en lol in
het werk laten deze mannen
zien. En dat mochten we met
Bouwloket OnTour ervaren en
vastleggen!

Ellen, Marjan en Alie
oproep
Heeft u iets wat u wilt delen via
de Bouwloket krant, laat het ons
weten en vraag naar de
mogelijkheden.

Win deel like actie:
makita bouwradio
Bouwloket Friesland reikte
woensdag 18 sept. j.l. de Makita
bouwradio uit van de Facebook
win/deel/like actie. Er kwam een
enthousiaste vakman in spe met
zijn ouders uit Damwoude langs
bij ons op kantoor op de
Energiecampus te Leeuwarden.
Met trots liet Ytzen Nijboer zijn
projecten zien waar hij aan werkt
in zijn vrije tijd. ''Een mooie
buitenkeuken voor in de tuin''.
En wat was Ytzen blij, hij had
nog nooit wat gewonnen zei hij
glunderend.
Ytzen
veel
luisterplezier toegewenst tijdens
het werken aan je projecten met
de Makita bouwradio. En veel
succes op het Dockinga College
in de vakopleiding! Dat je maar
een goede vakman mag worden!

Blijf ons volgen op Facebook en
Instagram om dit OnTour artikel
met Imagesmaking niet te
missen!
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