 


Iedereen in Twente - jong en oud en ongeacht
waar je woont - moet de gelegenheid krijgen zich
te ontwikkelen tot een verkennende, creatieve en
makende burger. Het spelen en experimenteren in
een Maakplaats kan hieraan een belangrijke
bijdrage leveren. Bewoners uit heel Twente kunnen
in de Maakplaatsen terecht voor workshops en
activiteiten.
Om technologie, digitalisering en maakprocessen
nog beter te verankeren in de regio zijn de
Twentse Maakplaatsen in het leven geroepen.
Fablabs, bibliotheken, festivals, musea en
maatschappelijke instellingen kunnen activiteiten
op het gebied van technologie, programmeren en
maakprocessen in huis halen. We geven trainingen
en stellen materialen en technieken beschikbaar.
Het activiteitenaanbod is breed en groeit gestaag.

Voor wie?


   
  

Voorwaarden
Tetem ontwikkelt activiteiten, biedt trainingen m.b.t. de technieken en leent de bijbehorende techniek en
materialen uit. Om e.e.a. in goede banen te leiden zijn een aantal voorwaarden gesteld:
Het programma richt zicht op de vrije tijd; hieronder
verstaan we in hoofdzaak schoolvakanties en
weekenden

Begeleiding door eigen medewerkers en/of
vrijwilligers
Uitvoering op eigen locatie
Materiaal uitleen binnen de gestelde termijn ophalen
en retourneren: de gereserveerde activiteit(en) kan
(kunnen) de dag vóór uitvoer vanaf 15.00 worden
opgehaald. Retourneren bij voorkeur op de dag van
uitvoer na afloop van de activiteit.

Gevraagde activiteiten
kunnen elke dinsdag- en/of
vrijdagmiddag getraind worden
tussen 13.30-16.30 uur. Dit graag
minimaal 2 weken van te voren
aanvragen/afstemmen via
lab@tetem.nl. Aan de trainingen
zijn geen kosten verbonden.

NB: Eindigt de activiteit laat op de middag, dan kan
retourneren uiterlijk de volgende dag tot 10.00 uur. Mocht
halen en brengen niet binnen de termijn passen dan zijn
we genoodzaakt de activiteit dubbel in rekening te
brengen.

Activiteiten aanbod
360 graden videocamera (vanaf 10 jaar)

Makey Makey (vanaf 7 jaar)

3D foto kaart lasercutter (vanaf 10 jaar)

mBlock (vanaf 10 jaar)

3D-pennen (vanaf 5 jaar)

Mini-Calliope (vanaf 10 jaar)

Bibberspiraal (vanaf 8 jaar)

Ozobot (vanaf 5 jaar)

Biohacking (vanaf 4 jaar)

Shell Salt Water Car (vanaf 8 jaar)

Cozmo (vanaf 10 jaar)

Virtual Reality (vanaf 4 jaar)

Drones (vanaf 4 jaar)

Elektronische wenskaart (vanaf 8 jaar)

I-motion (vanaf 7 jaar)

Zonnecellen (vanaf 9 jaar)

Kinetische auto (vanaf 6 jaar)

Zelfontworpen hologram (vanaf 10 jaar)

Kunstige Robot (vanaf 8 jaar)

Huisrobot Homey (in ontwikkeling)

NB: dit overzicht wordt met regelmaat aangevuld en bijgesteld.

Kosten
Per activiteit € 25,- excl. btw (met een maximum van 12 deelnemers).
Na elke schoolvakantie wordt er gefactureerd.
Als dezelfde activiteit 2x op een dag wordt aangeboden wordt deze ook 2x in rekening gebracht. Bij een
inloopactiviteit rekenen we per 1,5 uur 1x het activiteitentarief en wordt per 1,5 uur materiaal bijgeleverd
voor 12 deelnemers. Het verbruiksmateriaal dat extra nodig is, wordt aangevuld door de aanvrager.

Contact
Voor aanvullende informatie en
boekingen kun je contact opnemen
met Anne Tol via

anne@tetem.nl
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