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Dé manier om bij te blijven...
Zoals u weet kunt u alle relevante informatie over de Brede School PLUS op onze
website vinden. Ook kunt u op de website
terecht voor het teruglezen van gepubliceerde artikelen en bestaat er de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken via
het gastenboek.
Sinds enige tijd kunt u nu ook op de website de voortgang van de bouw volgen via

Alle schoppen verzamelen..!

de pagina ‘foto’s’. Per week worden op deze
pagina foto’s geplaatst die een overzicht
geven van de vorderingen van onze Brede
School PLUS. Zo kunt u dus mooi op de
hoogte blijven!
Wij hopen dat u een bezoek zult brengen
aan de website, dit is dé manier om bij
te blijven over de ontwikkelingen van de
Brede School PLUS in Lage Mierde.

“Blijf op de hoogte en check
www.bredeschoolplus.nl..!”

Plus
Colofon

• Uitgave: Stuurgroep Brede school PLUS Lage Mierde.
• Redactie: Jeanet Saes-Prins en Jan Berger (De Ster),
Harrie Rooijackers en Sylvie Borrenbergs (D’n Opstap),
Saskia Bos (gemeente Reusel-De Mierden).
• Eindredactie: Saskia Bos (gemeente Reusel-De Mierden).
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“Brede school PLUS van
en voor ons allemaal”.
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Nieuwsbrief

Op 5 april vulden de muzikale tonen van muziekvereniging ONA de straten van Lage Mierde.
De muziekvereniging trok door Lage Mierde om
de inwoners het sein te geven dat het tijd was
om in actie te komen. Op het bouwterrein waar
de Brede School PLUS komt verzamelden de
inwoners van Lage Mierde zich om gezamenlijk
de eerste schep in de grond te zetten.
Onder grote belangstelling openden Harrie
Rooijackers en Jan Berger de dag. De aanwezige
kinderen konden hun enthousiasme bijna niet
in bedwang houden om op zoek te gaan naar
de 10 zilveren schepjes die begraven waren
op het bouwterrein. Toen wethouder Jan van
de Sande dan ook af telde als startsein voor
de zoektocht, doken alle kinderen in het zand.
Deze actie was het startsein voor het bouwrijp
maken van de Brede School PLUS.
Kijk op www.bredeschoolplus.nl voor de ontwikkelingen van dit project.
Bij deze willen we alle aanwezigen en de
sponsoren (Heku Kunststoffen uit Hooge
Mierde, Guus van Bebber van AA Architecten,
Replifact uit Bladel en Gemeente ReuselDe Mierden) die deze dag mede mogelijk
gemaakt hebben bedanken. Wij kijken terug
op een zeer geslaagde dag en we kijken uit
naar de opening van onze Brede School PLUS!

‘Alle partners van de
Brede School PLUS
wensen u een fijne
en zonnige vakantie!’

Planning
De eerste mijlpalen in de bouw van de Brede
School PLUS zijn al bereikt. In maart zijn we met
de werkzaamheden gestart. De tijdelijke huisvesting van D’n Opstap, Klein Duimpje en BSO De
Paraplu is gezet en de kinderen zijn verhuisd. Op
5 april hebben we met z’n allen de eerste schop
in de grond mogen zetten. Als je langs het terrein
van de Brede School PLUS loopt zie je dat er druk
wordt gewerkt. De sloop is gereed en er is gestart
met de grondwerken. Om u een idee te geven
van wat er de komende tijd staat te gebeuren
hebben wij een globale planning gemaakt van de
werkzaamheden:
> Mei 2009
De boorpalen zijn geboord en gestort
> Juni 2009
De funderingsbalken worden gestort

> November 2009
Plaatsen buitenkozijnen
> November/December 2009
Start afbouw installatie en afwerking
> April 2010
Bouwkundige oplevering van de
Brede School PLUS
> April/Mei 2010
Inrichting gebouw
> Juni 2010
Opening Brede School PLUS
Uiteraard houden we u op de hoogte
van de ontwikkelingen!

> Juli 2009
De betonnen vloeren op de begane grond
worden nog voor de bouwvak gelegd
> Augustus 2009
De staalconstructie wordt geplaatst en de
1ste verdiepingsvloer wordt gelegd
> September 2009
Aanvang metselwerken
buitengevels
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Eerste schoppen in de
grond Brede School PLUS
groot succes...

