
TIJD, RUIMTE EN MIDDELEN VOOR MAKERS VAN DE DUURZAME TOEKOMST
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fantasie
komt tot leven!

 
De Kakelende Kartonknippers
Met  afvalkarton als grondstof

worden de mooiste bouwwerken
gemaakt. Stukken karton worden

omgetoverd tot een robot,
een huis, een draak, een kippenhok

en nog veel meer.

troep onder
de loep!

 
De Kunstige Afvalmonsters

Met zwerf- en huishoudelijk afval
en een rijke fantasie is geen beest
ondenkbaar! Afval hoeft niet altijd
een eindproduct te zijn maar kan

juist inspiratie bieden
voor iets nieuws.

lekker sleutelen
en demonteren!

 
De Dolle Demontagefabriek 

Onderzoeken van ‘oude’
apparaten en dingen.

Lekker sleutelen, demonteren.
Wat hoort bij wat?

En van de losse onderdelen
maak je weer iets nieuws.

Het Maakfestival
Nieuwsgierig? Wil je maken en doen?
Onderzoeken en experimenteren? Aan
de slag met techniek en duurzaamheid?
Het Maakfestival is een maak- en doefestival
voor kinderen van het basisonderwijs. 
Door middel van inspirerende workshops 
maken kinderen actief kennis met techniek
en leren ze op een leuke, speelse en creatieve
manier meer over het begrip duurzaamheid.

Andere workshops van het Maakfestival:

Wil je Meedoen?
De workshops worden uitsluitend op
vrijdag aangeboden in MaakplaatsUden.
Deze vind je in ‘t Handelshuys, voor zaken
en maken, Udenseweg 2 in Uden.
Inschrijving voor deelname aan de workshops 
verloopt via de basisscholen (groepen). 

Meer informatie?
www.maakplaatsuden.nl
info@maakplaatsuden.nl

Initiatiefmakers:
Annie van Genugten | 065 492 30 85
annie@caleiconsulting.nl
Peter Kuijpers | 065 123 54 99
info@krachtvandrie.nl

MaakplaatsUden is een maak- en doeplaats voor de makers
van morgen. Waar onderzoeken, experimenteren en maken
werkwoorden zijn. MaakplaatsUden wil bijdragen aan het
versterken van duurzame makerseducatie met een onder-
nemende en creatieve makersmentaliteit in de regio Uden.
Waarin duurzaam en circulair denken en doen voor jong en oud 
concreet wordt. Samen met overheid, ondernemers, onderwijs 
en andere betrokken partijen bouwen aan een betekenisvol en 
duurzaam ecosysteem voor makers. Door krachten te bundelen, 
samen te leren en verbindingen tot stand te brengen.
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MAAKFESTIVAL
VOOR MAKERS VAN MORGEN

Het Maakfestival is een initiatief van MaakplaatsUden

initiatiefnemerssamenmakers
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www.maakplaatsuden.nl

MEEDOENERS &
samenmakers

Werk je bij een technisch- of maakbedrijf?
Wij komen graag in contact met MEEDOENERS

EN SAMENMAKERS (ouders, vakmensen,
ondersteuners, ...) Interesse? BEL of MAIL

workshops najaar 2019

Is De Maakclub iets voor jou?
Wil je meer weten over ‘de vetste Maakclub in de regio?’

Neem contact op met de initiatiefmakers van het Maakfestival.

Je maakt het in de Maakclub!


