
Breda, 16 februari 

PERSBERICHT  

16 leerlingen timmeren en 14 leerlingen metselen gaan strijden op de regionale VMBO 
beroepenwedstrijden. 
 
Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart aanstaande organiseert de BouwSchool Breda in samenwerking met 
Bouwmensen Zuid-West de regionale VMBO beroepenwedstrijden timmeren en metselen. Maar liefst 16 
leerlingen timmeren en 14 leerlingen metselen gaan strijden om de titel. De wedstrijd timmeren is een 
regionale VMBO beroepenwedstrijd. Daarnaast strijden de metselaars om een plaats bij het 65

e
 NK 

Metselen, waarbij de finalewedstrijd in Goes zal zijn.  
 
Traditioneel coördineert de BouwSchool Breda om de drie jaar de VMBO beroepenwedstrijden. Samen met 11 
scholen uit de omgeving Noord-Brabant en Zeeland gaan we er ook dit jaar weer een mooie timmer- en 
metselwedstrijd van maken, waarbij het regionaal karakter centraal staat.  
 
De leerlingen timmeren en metselen komen van de volgende scholen 
Kwadrant Scholengroep Hanze College locatie Oosterhout, Scholengemeenschap Tessenderlandt uit Breda, 
Dongemond College uit Raamsdonksveer, Willem van Oranje College uit Wijk en Aalburg, Munnikenheide 
College uit Etten-Leur, Calvijn College afdeling Bouwkunde uit Krabbendijke, De Vakschool afdeling Techniek uit 
Tilburg, Markland Dependance KTS uit Oudenbosch, De Steenspil uit Halsteren, Gomarus Scholengemeenschap 
uit Gorinchem en Het Hooghuis locatie Zuid-West in Oss.  
 
Opdrachten 
Alle 16 leerling timmeren ontvangen op donderdag 16 maart in de ochtend hun opdracht. Zij hebben tot vrijdag 
17 maart 15:00 uur de tijd om met veel trots en passie deze opdracht te volbrengen. Voor de 14 leerling 
metselen staat de opdracht al vast vanuit het KNB (Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek) en kunnen zich 
hier al op voorbereiden. Deze wedstrijd betreft namelijk de voorronde wedstrijd voor het 65

e
 NK Metselen.  

 
De VMBO beroepenwedstrijden  
Graag willen wij u de mogelijkheid geven een bezoek te brengen aan de VMBO beroepenwedstrijden op 
donderdag 16 maart van 15:00 uur tot 17:00 uur en op vrijdag 17 maart vanaf 13:00 uur aan de Biesdonkweg 
31 te Breda. De prijsuitreiking vindt vrijdag 17 maart om 17:00 uur plaats, waarbij wethouder mevr. Haagh de 
prijzen zal overhandigen aan de winnaars.  
 

Noot voor de pers: 
 
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met dhr. H.B. Colijn, directeur BouwSchool Breda, 
076- 530 60 60 of 06 22 38 64 06. E-mail: colijn@bouwschoolbreda.nl 

 
 

   
   
 
 
    
 
 
 
 

BouwSchool Breda aan de Biesdonkweg 31 te Breda  


