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‘TOUR DE BOUW’
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EEN UNIEKE TOUR LANGS BOUWPLAATSEN IN BREDA EN OMGEVING
Op zaterdag 18 juni krijg je -tijdens de Dag van de Bouw- de kans om op één dag verschillende
bouwprojecten te bezoeken in Breda & omgeving. In samenwerking met Bouwschool Breda en
5 lokale bouwbedrijven, biedt Bouwend Nederland je een uniek kijkje ‘op de bouwplaats’. Zie en
ervaar wat voor moois de bouw maakt én kom meer te weten over de verschillende beroepen in
de sector. Want bouwen én werken in de bouw is prachtig! Dus, tour jij met ons mee?

Zaterdag 18 juni 2022

US

Het Juvenaat
		

Transformatie/renovatie van voormalig
internaat en nieuwbouw appartementen.

Open tussen
Adres

10.00u - 15:00u
Litouwenplein 1, Etten-Leur

PROJECTLOCATIE 2

IEF VR!
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Realisatie Geitenmelkpoederfabriek
				
			

Nieuwe productie locatie voor het verwerken van
geitenmelk tot poeder voor toepassing in reguliere
en baby voeding.

Open tussen 11.00u - 15:00u
Adres
Nieuwe Donk 7, Etten-Leur

VR De Virtual Reality toolbox is exclusief bij dit
project aanwezig.

PROJECTLOCATIE 3
Hemels Wonen

Herbestemming Heilige Hart Kerk tot
luxe woningen.

Open tussen
Adres

11.00u - 15:00u
Baronielaan 22, Breda

PROJECTLOCATIE 4
Transformatie Pastorie

Open tussen
Adres

PROJECTLOCATIE 5
Nieuwbouw Doorstroomvoorziening

Open tussen
Adres

10.00u - 13:00u
Slingerweg 90, Breda

IN SAMENWERKING MET

Een nieuwe opvanglocatie voor dak- en
thuislozen.

Hier worden 3 appartementen gerealiseerd met
ieder een berging in de kelder.

11.00u - 15:00u
Baronielaan 24, Breda

