
PROGRAMMA 

ACTIVITEITEN 
Voor deze activiteiten hoef je je niet op te geven, je kunt doorlopend aansluiten 
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WORKSHOPS 
De workshops starten op vaste tijden en hebben een beperkte capaciteit 

Je kunt je bij de ingang van de tent inschrijven voor de workshops 

 

Vilten & Geluk  
Duur: 75 minuten 

Leeftijd: vanaf 8 jaar 

Tijden:  | 10.15 | 12.00 | 14.00 |  

      | 15.45 | 

 

Wat is geluk voor jou? Tijdens deze workshop kom je meer 

te weten over geluk en mag je een prachtig klein blij schilde-

rij gaan maken! Door de wol in elkaar te wrijven en rollen 

met water en zeep krijg je vilt. Je gaat dit doen met vrolijk 

gekleurd schapenwol. Om in het thema ’geluk’ te blijven, 

mag je iets maken wat je mooi vindt of waar je blij van wordt!  

 

Tijdens de BYOR-workshop kun je je eigen interactieve ro-

bot, apparaat en/of kunstobject bouwen van gerecyclede 

materialen zoals oud papier, oude verpakkingen en verschil-

lende knutselmaterialen. Met de elektronische onderdelen 

van de BYOR-kit upgrade je deze creatie binnen no-time 

naar een echte interactieve robot! 

Plastic Recyclen 
Duur: 60 minuten 

Leeftijd: vanaf 9 jaar 

Tijden:  | 10.15 | 12.15 | 13.45 | 

      | 15:30 | 

Groen(t)e Stroom & Blikkunst 
Duur: 45 minuten 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Tijden:  | 10.15 | 11.30 | 13.00 | 

      | 14:00 | 15.15 | 16.15 | 

Bij De Jonge Onderzoekers kun je proefjes doen met stroom 

en kunst gaan maken met blik. Kom er achter met welke 

groente en fruit je een ledje het beste kunt laten branden. 

Maak stroomcircuits met windmolens, zonnecellen en verschil-

lende lampjes. Daarnaast kun je ook aan de slag met blik. Buig 

het in allerlei vormen en maak een prachtig kunstwerkje! 

 

Je eigen plastic recyclen en hier direct een nieuw voorwerp 

van maken? Dat kan met de machines van Van Plestik, hier 

kun je je eigen armband samenstellen. Met de shredder ma-

chine maal je de stukken plastic tot kleinere delen. Dit is de in-

put voor de andere machine die er een voorwerp van kan ma-

ken. Ook leer je hier in een mini-college meer over de schade-

lijke effecten van plastic en het belang van recyclen.  

Robots Besturen 
Leeftijd: alle 

Bij het team van Impossible Robotics 

kun je bij de First Lego League tafel 

robots gaan besturen! Ook zijn er an-

dere robots te zien die ze hebben ge-

maakt en waarmee ze de wereld 

hebben over gereisd.  

Geluksvaas  
Leeftijd: alle 

Bouw je een steentje mee vandaag 

aan de grote geluksvaas van Lego? 

We hebben echt jouw hulp nodig om 

het kunstwerk af te krijgen. Bloemen 

van Lego mogen natuurlijk ook niet 

ontbreken! 

Build Your Own Robot 
Duur: 60 minuten 

Leeftijd: vanaf 8 jaar 

Tijden:  | 10.15 | 11.30 | 13.00 | 

      | 14:15 | 15.45 |      

E-waste Arcade  
Leeftijd: alle 

Word jij een ware e-waste recycle-

held? Gooi je oude (kapotte) telefoon 

in de E-waste Arcade en speel toffe 

games! Zo krijg je met jouw recycle 

actie een leuke beloning! 

Geluksdraak  
Leeftijd: alle 

Geluk kun je vinden in de kleine din-

gen, zo ook met het bouwen van een 

hele vrolijke vilten geluksdraak! Ver-

geet niet om een foto te maken, dan 

heb je een mooie herinnering! 

Bouwwedstrijd 
Leeftijd: alle 

Bouw jouw geluksmomentje in Lego 

en doe mee aan de bouwwedstrijd. 

Misschien win jij wel een hele leuke 

prijs! 

Lasersnijden 
Leeftijd: vanaf 7 jaar  

Bij De Maakplek kun je een eigen 

lightbox gaan maken van karton. 

Eerst ga je deze ontwerpen op de 

computer, vervolgens laat de laser-

snijder je ontwerp werkelijkheid wor-

den. 

Demonteer & Leer 
Leeftijd: vanaf 6 jaar  

Je kunt oude apparaten gaan de-

monteren om meer te leren over de 

onderdelen en grondstoffen die in de 

apparaten zitten. Je leert wat er weer 

kan worden hergebruikt.  

Groen Geknutsel 
Leeftijd: alle  

Kom lekker schilderen met de duur-

zame krijtverf. Ook kun je leren hoe 

je je eigen lijm maakt van aardap-

pels! Je mag hier ook je eerder ge-

bouwde robot of lightbox een kleurtje 

geven.  

x 


