
Make-It@Home techniekkits

Met Make-It@Home kits kunnen kinderen 

van 6 t/m 15  jaar op een leerzame en 

speelse manier aan de slag met het 

maken van coole techniekkits. De kits 

Kunstige Robot, Robot-hand, Elektronische 

wenskaart, Festive Flashlight, rotormobiel 

en Elektromagneet worden gewoon thuis 

bezorgd. 

Veel DIY plezier!

Code-It@Home programmeer 
workshops 

Leer je eigen Flappy Bird spel programmeren 

en ontdek hoe je Ko de Kraker met codetaal 

kunt aansturen. Via de speciale website kun 

je eenvoudig leren coderen en je creativiteit 

inzetten binnen het programmeren! 

Merge Cube – speciale 
techniekkit

In samenwerking met HCS Happy Innovation 

Lab is een speciale Make-It@Home kit 

ontworpen met de Merge Cube – ontdek  

de wereld via 3D visualisatie in je hand! Met 

bijhorende tutorial en werkbladen. (z.o.z.)

Als onderdeel van het Maker Festival Twente 2020 is oktober omgedoopt tot 
Maker Maand Twente. Verschillende makers en de Twentse maak-industrie 
worden in de schijnwerpers gezet met kleinschalige offline en online events. 
Net als voorgaande jaren ligt de focus op het meekijken, meedóen en beleven!

Start programma:  
Oktober 2020

Oktober staat bol van de technologische, 

creatieve en innovatieve maakactiviteiten 

georganiseerd in samenwerking met Twentse 

bedrijven, theaters, makers, musea en andere 

culturele instellingen. De maakactiviteiten 

vinden allemaal voor, tijdens of na een lokaal 

event, voorstelling of activiteit plaats. Houd 

onze website in de gaten voor alle data! 

 

Kijk, doe en beleef!

De MuseumFabriek Enschede

De MuseumFabriek heeft diverse speelse 

en uitdagende maak-activiteiten om zelf 

thuis te doen! Maak bijvoorbeeld een 

zeppelin, een fantasie dier van draad of 

breng je eigen superheld  

tot leven. Probeer ze allemaal!

Lablearning@Home events

Ontdek en verken tijdens de online 

Lablearning@Home trainingen de  

nieuwste technologieën en de 

bijbehorende software van een voedsel-

printer, lasercutter of de 3D printer! 

In oktober kun je op verschillende 

momenten meedoen aan live trainingen 

en demonstraties.

En er is nog veel meer te doen! Zo verschijnen er binnenkort nog meer nieuwe 
tutorials met workshops van verschillende Twentse bedrijven. Blijf op de hoogte 
via Facebook en Instagram.
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BEKIJK HET HELE PROGRAMMA OP TETEM.NL/MAKERFESTIVAL

Ontdek Maker Maand Twente: 
Oktober 2020



Kennis overbrengen en samenwerking faciliteren op een innovatieve én leuke manier. Dat is 

wat we je te bieden hebben. Met een breed klantenportfolio in het onderwijs en een ruime 

hoeveelheid aanwezige kennis, is HCS dé specialist op het gebied van digitaal onderwijs. 

Samen creëren we een optimale leeromgeving, zodat jouw visie en passie gecombineerd 

worden met de beste ICT-oplossingen voor het onderwijs. Van virtual reality tot augmented 

reality. Van digiborden tot cloudmogelijkheden. 

www.hcs.nl | info@hcs.nl | 074 - 255 31 31
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Met @Home programma wordt georganiseerd 

door Tetem i.s.m. de Twentse Maakplaatsen. 

Met dank aan: Almelo Promotie, Gemeente 

Enschede, Gemeente Hengelo en Provincie 

Overijssel en Techniekpact Twente.

#lichtpuntje

Uitleg AR Merge-Cube: 
tetem.nl/merge-cube


