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Opening Brede School PLUS groot succes
De ruim 1000 bezoekers van de open dag van de Brede School PLUS waren het over één ding eens:
wat een geweldig gebouw! De Brede School PLUS is van en voor ons allemaal en dat was tijdens de
open dag duidelijk merkbaar.
De hele dag door konden de bezoekers ervaren wat er allemaal mogelijk is in de Brede School PLUS.
Er waren diverse optredens van toekomstige gebruikers. Van een voorstelling van de toneelclub tot
een voorstelling volksdansen van de KBO, van een optreden van ONA tot een tentoonstelling van de
Heemkunde en in de school werden er demonstraties verzorgd met de nieuwe onderwijsmiddelen. Er
was voor ieder wat wils. De ijskraam deed goede zaken dankzij het mooie weer. Maar ook de wafels
vlogen als warme broodjes over de toonbank.
De saamhorigheid tussen de verschillende gebruikers was direct merkbaar. “Je loopt elkaar
regelmatig tegen het lijf” vertelt Toon van Dongen. “Zo ontstaan er mooie ideeën”. In dit
multifunctionele gebouw kunnen de ruimtes flexibel ingedeeld en gebruikt worden. “Het podium kan ’s
avonds gebruikt worden voor een optreden en overdag kunnen de leerlingen er gymles krijgen” geeft
Harrie Rooijackers als voorbeeld.
Ondanks de tropische temperaturen buiten was het lekker koel in de Brede School PLUS. Zo konden
de bezoekers direct de voordelen van het duurzame klimaatsysteem ervaren. De Brede School PLUS
wordt namelijk opgewarmd en gekoeld door een warmtepomp die door middel van aardwarmte de
temperatuur beheerst. Daarnaast is de Brede School PLUS ingeloot voor een subsidie van
SenterNovem voor zonnepanelen en komt er nog een windmolentje op het dak. De Brede School
PLUS is niet alleen een duurzaam gebouw, maar ook zeer energiezuinig gebouw. Het verbruikt
ongeveer de helft van een gebouw dat traditioneel gebouwd zou zijn.
Aan het einde van de dag stond het evenemententerrein vol met gespannen inwoners want de
hoofdprijs van de loterij was een ballonvaart voor 8 inwoners uit Lage Mierde. “Eigenlijk is de Brede
School PLUS net als een luchtballon” sloot wethouder Wouters de dag af. “Het is eigenlijk maar een
leeg omhulsel. Het moet eerst gevuld worden met warmte voordat het echt functioneel kan worden.”

