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Vepa heeft zich sinds 1971 ontwikkeld tot één van de meest veelzijdige én vooral duurzame 
kantoor- en projectmeubelfabrikanten van Nederland.
Vepa speelt in op ontwikkelingen en trends, en wij laten ons bovenal inspireren door u 
als klant. Dankzij en met onze klant realiseren wij inspirerende ruimten om in te werken, 
te vergaderen, elkaar te ontmoeten. Eigentijds, flexibel, sfeervol en efficiënt. Vepa richt 
op zowel kleine als grote organisaties in diverse sectoren: kantoren, zorg, onderwijs, 
culturele instellingen en meer.

De visie en werkwijze van de directie is nuchter én eigenwijs. Dat betekent innoveren en 
investeren waar mogelijk. Inmiddels behoort Vepa tot de top van meubelproducenten in 
Nederland, zijn we actief in Nederland, België en Duitsland en worden alle producten door 
de beste mensen en het meest moderne machinepark in Nederland geproduceerd.
“100% made in Holland”, en daar zijn we trots op.

Alle facetten van de productie vinden in eigen fabrieken plaats. Daardoor kunnen eisen 
en wensen qua techniek en vormgeving tevens eenvoudig worden vertaald naar een klant 
specifiek concept.

Duurzaamheid staat bij Vepa hoog in het vaandel. 
Daarom verwerkt Vepa alleen hout met het PEFC™ 
of FSC® certificaat. Daarnaast kiezen we bewust 
voor hout dat alleen afkomstig is uit West-Europa. 
PEFC™ en FSC® zijn beide aangewezen labels in 
het kader van duurzaam inkopen voor de overheid 
(MVI-criteria en TPAC).  Vepa verwerkt textielstoffen 
met het Europees Ecolabel. Dit betekent dat het 
textiel aantoonbaar milieuvriendelijk is. Het Ecolabel 
bevordert het gebruik van hergebruikte vezels en 
stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit 
biologische landbouw

BOUWMENSEN LEIDT OP VOOR DE TOEKOMST
Bouwmensen zorgt met moderne, goede en praktijkgerichte opleidingen voor voldoende 
goed opgeleide en gekwalificeerde vakkrachten in de bouwbranche.
 
Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidings¬bedrijven van, 
voor en door de bouwsector.

Er zijn bijna 30 Bouwmensen-vestigingen in Nederland.

Jullie bezoek aan Bouwmensen 
op de locatie in Emmen krijg je 
een indruk van verschillende 
beroepsbeelden in de bouw. 
Tijdens een workshop willen 
wij jouw kennis laten maken 
met een drietal onderdelen op 
timmergebied. 

Denk hierbij aan
1. Dak werkzaamheden
2. Stelwerk
3. Funderingsbekisting

Vepa
Hoogeveen

Bouwmensen

Brands Bouw is een regionale middelgrote aannemer met als werkgebied het Noorden van 
Nederland. Het is een echt familiebedrijf met korte lijnen, grote slagvaardigheid en grote 
betrokkenheid in de regio en de sector. Bij Brands Bouw werken ca. 140 mensen in vaste 
dienst en is daarmee een grote werkgever in de sector. Daarnaast hebben wij leerlingen en 
stagiaires van BouwMensen en het Drenthe College om de “bouwvakkers” van de toekomst 
op te leiden en aan ons te binden. 

We zijn gevestigd in Emmen en Groningen. Brands Bouw houdt zich bezig met alle facetten 
binnen de bouw; woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en service en onderhoud. Wij hebben 
dagelijks ca. 55 volledig ingerichte bussen in gebruik. Naast bouwen heeft Brands Bouw 
ook een ontwikkel- en vastgoedafdeling waar projecten in worden ontwikkeld of vastgoed in 
wordt beheert voor de verhuur. 

Om jullie een goed beeld te geven van de bouw nodigen wij jullie graag uit om een bezoek te 
brengen aan ons project 10 woningen + 4 appartementen aan de Schimmerweg in Emmen. 
Dit is een koopwoning project die Brands Bouw zelf heeft ontwikkeld. Tijdens dit bezoek 
willen wij graag Brands Bouw verder aan 
jullie voorstellen en uitleg geven over wat 
er allemaal gebeurd in een bouwbedrijf. 
Daarnaast willen wij jullie meenemen in 
het project en laten zien hoe het bouwen 
in de praktijk gaat. Wij hopen dat wij jullie 
hiermee kunnen enthousiasmeren voor 
de sector en zien jullie graag op 27 of 28 
februari

Brands Bouw
Emmen

Trendinterieur
Emmen

Trendinterieur weet dat een mens zich goed voelt in een sfeervol interieur. Het is onze passie 
en uitdaging om bedrijven en organisaties te helpen met een inspirerend interieur, waarbij 
persoonlijkheid, creativiteit en kwaliteit de uitgangspunten zijn en waar mensen genieten en 
optimaal en gezond functioneren.

We hebben een bovengemiddelde aandacht voor het toepassen van duurzame en circulaire 
producten, zoals re-used meubelen en biobased producten.Het is onze passie u te helpen 
met een inspirerend en duurzaam interieur, waarbij maatwerk, creativiteit en kwaliteit de 
uitgangspunten zijn en waar mensen genieten en optimaal functioneren.

Afhankelijk van de wensen maken wij een totaalconcept, uitgewerkt met een kleuren- en 
materialenplan, 3D-visualisatie en ruimte-indeling. Als het ontwerp aanspreekt verzorgen wij 
de gehele Projectinrichting, de projectbegeleiding en de montage. Dus compleet ‘turn-key’!

RONDLEIDING
Een kijkje achter de schermen bij het ATLAS Theater
Welkom bij het ATLAS Theater! 
Het theater, geopend in 2016, ligt aan het Raadhuisplein in Emmen en kenmerkt zich door 
de moderne uitstraling met een milieuvriendelijk sedumdak dat op het hoogste punt 32 meter 
hoog is.

Het ATLAS Theater beschikt over twee verschillende zalen, de Dagblad van het Noorden 
Zaal en de Rabo zaal. Maar hoe zorg je ervoor dat de ene theaterzaal geen geluidsoverlast 
heeft van de andere zaal? Hoe duurzaam is het gebouw? En waarom is de toneelvloer van 
de Rabo zaal van specifiek materiaal gemaakt? Je komt het allemaal te weten tijdens de 
rondleiding bij het ATLAS Theater!
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Techniektour 28 februari 2020
Deelnemers (2e jaars VMBO):
Esdal Emmen (Bus 1: 20 leerlingen) (Bus 2: 20 Leerlingen)
Esdal Klazienaveen (Bus 3: 20 leerlingen (Bus 4: 20 leerlingen)

Esdal College 
Emmen
Parkeerpl. 
Busstation
Vertrek 08.25 uur 
Bus 1

Esdal College 
Emmen
Parkeerpl. 
Busstation
Vertrek 08.50 uur 
Bus 2

Esdal College 
Klazienaveen

Vertrek 09.00 uur 
Bus 3

Esdal College 
Klazienaveen

Vertrek 09.00 uur 
Bus 4

Reis naar Vepa 08.25 - 09.00 uur 09.55 - 10.30 uur xx xx

Bezoek Vepa 09.00 – 10.00 uur 10.30 - 11.30 uur xx xx

Reis Emmen/ 10.00 - 10.35 uur 11.30 - 12.05 uur xx xx

Bouwmensen 10.35 - 11.30 uur 09.00 - 09.55 uur 12.30 - 13.30 uur 11.30 - 12.30 uur

Bouwlocatie Brands 
Utopolis

11.30 – 12.20 uur 12.20 - 13.20 uur 10.30 - 11.30 uur 09.30 - 10.30 uur

Trendinterieur 
Cornelis

xx xx 09.30 - 10.30 uur 10.30 - 11.30  uur

Atlastheater xx xx 11.30 - 12.30 uur 12.30 - 13.30  uur

Techniektour 27 februari 2020
Deelnemers (2e jaars VMBO):
Hondsrug College: 37Leerlingen/  (Bus 1: 19 leerlingen) (Bus 2: 18 Leerlingen)

Hondsrugcollege
Vertrek  08.25
Parkeerpl. Fletcher
Bus 1 

Hondsrugcollege
Vertrek 09.25
Parkeerpl. Fletcher
Bus 2 

Reis naar Vepa 08.25 – 9.00 uur 09:25 – 10.00 uur

Bezoek Vepa 09.00 – 10.00 uur 10.00 - 11.00 uur

Reis Emmen 10.00 – 10.35 uur 11.00 - 11.35 uur

Bouwmensen
Atlas Theater

10.35 - 11.35 uur 11.35 - 12.35 uur

Bouwlocatie Brands
Utopolis

11.35 - 12.35 uur 12.35 - 13.35 uur

In Nederland wordt er elke dag gebouwd en verbouwd. Van huizen, kantoren en bedrijven tot 
aan hele woonwijken en winkelcentra. Werk in de wereld van Bouwen, Afbouw en Wonen is 
afwisselend en je ziet nog eens wat van Nederland. Met deze opleidingen kun je ontzettend 
veel kanten op!

Dit ben jij:
• Je wordt blij van mooie dingen maken
• Je werkt graag met je handen
• Je bent handig en hebt oog voor detail
• Je werkt netjes en zorgvuldig.

En dit kan je o.a. worden:
• Schilder
• Stukadoor
• Timmerman/-vrouw
• Meubelmaker
• Middenkaderfunctionaris


