Haal je materialenpaspoort

Kinderen krijgen bij binnenkomst een
plattegrond die is opgemaakt als een CADtekening. Op de plattegrond staan opdrachten
om een eigen materialenpaspoort compleet
te krijgen. De materialen zijn te vinden op
het terrein. Bij de verschillende materialen
staat een stukje uitleg over het materiaal
en een vraag die de kinderen moeten
beantwoorden. Zo houden we hun aandacht
nog langer vast en worden ze meegenomen
in de verschillende beroepen van onze sector.
Zijn alle vragen beantwoord, dan krijgen
ze bij vertrek een bouwplaat om zelf een
leefomgeving in een kijkdoos te maken!

Totaalbeleving

In de horeca is het mogelijk om je
eigen hamburgers te bouwen en ook
de merchandise zal aansluiten bij de
bouwbeleving. Maar ook buiten het
evenement om, zullen we verschillende
activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij ‘Wij
Bouwen de Toekomst’. Zowel in de binnenstad
van Enschede, waar een interactieve doetocht ontwikkeld wordt tot evenementen met
bijvoorbeeld Tetem. We willen alle kinderen
in de zomer van 2022 met het mooie vak van
de bouw, infra en techniek in aanraking laten
komen! Bouw jij mee?
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De familie Bouwer
De bouw is meer omvattend dan alleen het stapelen van
stenen. Dat willen we de jeugd van Twente en omstreken
deze zomer laten ervaren op Vliegveld Twenthe. Wat komt er
allemaal kijken bij de bouw en het ontwikkelen van een woning
qua bouw, infra en techniek? Behaal je materialenpaspoort,
ontdek hoe het is om een torenkraan te bedienen, ga aan de
slag met pre-fab puzzels of ga op avontuur met de familie
Bouwer in een theaterstuk vol muziek en interactie. Met ‘Wij
Bouwen de Toekomst’ laten we de jeugd kennis maken met
onze fantastische branche!

Het familiebedrijf van de familie Bouwer
is bezig om materialen te verzamelen
voor een nieuw huis dat gebouwd moet
worden. Dit huis bestaat uit allemaal
milieuvriendelijke materialen. Zus Mira
Bouwer heeft een tekening gemaakt met
daarop de materialen die nodig zijn.
De vraag is echter, waar kunnen we
deze materialen vinden? En wat is er in
de omgeving nodig om fijn te kunnen
leven? Help de familie Bouwer bij het
verzamelen van de juiste materialen en
het bouwen van dit huis.

Een ware bouwbeleving

De familie Bouwer neemt iedereen
mee in een theaterstuk vol muziek en
interactie. Zo vraagt Manus Bouwer
zijn gasten om met een doe-tocht,
verschillende bouwmaterialen op te
zoeken en zo het materialenpaspoort te
halen. Deze materialen zijn te vinden
tussen verschillende activiteiten. Van
een speelkraan voor kinderen, tot een
elektrafabriek. Door de combinatie van
theater, doe-tocht en activiteiten en de
introductie van een drietal karakters
(Manus, Yasmine en Mira) creëren we de
mogelijkheid om meer de diepte in te
gaan met onze jonge bezoekers.
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Koninklijke Bouwend Nederland biedt haar leden de
mogelijkheid om aan te sluiten bij deze mooie kinderbeleving.
Maar we bieden ook speciale sponsorpakketten voor het
bedrijfsleven om aan te sluiten bij Wij Bouwen de Toekomst.
De pakketten dragen de namen van de drie karakters
van de musical.
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Pakket Mira,
kosten 12.500 euro.

Pakket Manus,
kosten 5.000 euro.

- 500 tickets & 500 promosetjes

- 250 tickets & 250 promosetjes

- Vermelding logo in footer website

Pakket Yasmine,
kosten 2.000 euro.
- Logo op sponsordoek

- Logo op sponsordoek

Pakket bouwer,
kosten 500 euro.
- 25 tickets & 25 promosetjes

- 100 tickets & 100 promosetjes

Doe je mee? Je kunt je aanmelden of vragen stellen over de
sponsorpakketten via m.lacroix@bouwendnederland.nl.
De deadline voor de aanmelding is 1 mei.

