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Nieuwsbrief Leonardo da Vinci Innovation  

December 2020  

 
De uitbraak van het coronavirus heeft op verschillende manieren invloed op ons leven, 
aangezien we te maken hebben met een ongekende gezondheidscrisis. Onze partners 
in het Leonardo-project werden zwaar getroffen door de pandemie. 
Alle grensoverschrijdende bijeenkomsten en activiteiten van de deelprojecten zijn 
afgelast of uitgesteld. Grensoverschrijdende bijeenkomsten zijn tot dusver eveneens 
verboden. Wij als projectbureau houden u op de hoogte en wensen u in deze moeilijke 
tijden alle goeds en een goede gezondheid toe. 
 

Blijf gezond en actief! 
 
Projectbureau Leonardo da Vinci Innovation 
 
http://www.davinci-innovation.com 
 
 
 

 

Bijeenkomst van projectpartners op 9 september 2020 in het CIVON Innovatiecentrum.  

http://www.davinci-innovation.com/
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Terugblik 2019/2020 en Vooruitzichten 2021  
 

 

Jaar van Leonardo 

1. Sculpturen voor innovatie en techniek  
 
Ter gelegenheid van het Leonardojaar worden sculpturen ontwikkeld en 
gerealiseerd als onderdeel van het project. De stappen voor het creëren van de 
sculpturen in grensoverschrijdende samenwerking moeten nog worden bepaald. De 
sculpturen zullen in het 4e kwartaal van 2021 worden gerealiseerd als een groot 
3D-printinitiatief met de titel "Big Egg". Het plan is dat daaraan ook scholen in het 

grensgebied deelnemen. 
 
 

Jeugd 

2. Jeugduniversiteit / Junge Uni 

 

Een homepage programmeren, een fiets repareren, de politie bij een radarcontrole 
begeleiden, een 3D-druk maken, een kookcursus voor kinderen en nog veel meer. 
De Jeugduniversiteit in Bocholt bood in 2019 vele spannende, nieuwe cursussen 
aan voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Deze konden in 2020 niet worden voortgezet 
zoals gepland. Zo kon slechts een beperkt aanbod van fysieke activiteiten 
gerealiseerd worden. Enkele voorbeelden: 
- Makerspace: Een auto op zonne-energie ontwikkelen 
- Makerspace: Vliegen en vliegtuigen 
- Makerspace: Motoren en aandrijving 
- Makerspace: LED-kerstboom 
 
Er wordt verder gezocht naar uitbreiding van de locaties en ook van het grens-
overschrijdende aanbod. Er staan excursies naar de Wooldser Venn gepland en in 
het voorjaar van 2021 zal Villa Mondriaan in Winterswijk worden bezocht. Vanaf 
april 2021 zijn ook twee data voor excursies naar Ulft gepland. 
 
Aanmelden kan op de homepage onder www.juboh.de  
Of telefonisch onder nummer 02871 953-698 of 02871 2522-16. 
 
 
3. IJzerwijs  

 

http://www.juboh.de/
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In de week van 20-25 mei 2019 namen meer dan 250 kinderen aan de IJzerwijs-
projectweek deel. Scholieren van verschillende basisscholen van gemeente Oude 
IJsselstreek en uit Emmerich (Duitsland) leerden smeden, koper slaan, tin gieten en 
metaal buigen.  
Deze aktiviteiten vonden plaats in de smederij van het CIVON Innovatiecentrum op 
het DRU Industriepark in Ulft. Helaas kon de IJzerwijs-projectweek in 2020 wegens 
de coronapandemie geen doorgang vinden. In mei 2021 is een nieuwe projectweek 
gepland, waaraan ook weer scholen kunnen deelnemen. 
  
Contact: Arnita Ermers, info@top-ibc.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=GpcfA6RkTu0 

 
 

Techniek 

4. Techniekdag  
 

 
 
De eerste Duits-Nederlandse Techniekdag vond op 21 september 2019 plaats in 
Berufskolleg Bocholt West in Bocholt. Meer dan 30 bedrijven uit de grensregio 
brachten meer dan 2500 deelnemers, vooral kinderen tussen 8 en 14 jaar, dichter 
bij de wereld van de techniek en enthousiasmeerden de kinderen met do-it-yourself 
activiteiten. Op het programma stonden: 3D-printen, robotica, huizen ontwerpen op 
de computer, en nog veel meer. Helaas kon door de coronapandemie de 
Techniekdag in 2020 niet uitgevoerd worden.  
Het is de bedoeling om in februari 2021 een soortgelijk evenement te houden maar 
dan als video-event met schoolkinderen als onderdeel van een digitale wedstrijd 
"Quiz Challenge Game Show". 
 

www.techniekdag.nl/bocholt 

www.internationales-netzwerkbuero.de. 

 

 

5. Talententuin  

 

In 2020 was er vanwege de coronapandemie geen fysiek Talentevenement, maar 
een digitaal Talent Match Event. Aan de Talent Match Event namen 25 bedrijven uit 
Duitsland en Nederland deel. Er waren 183 aanmeldingen van Duitse en Neder-
landse studenten. In totaal waren er 214 matches tussen studenten en bedrijven.  
Als een ondernemer of student geen match had, konden ze via een tweede kanaal 
informeren over actuele grensoverschrijdende onderwerpen, bijvoorbeeld over de 
diensten van de matchmaker van het Internationale Netwerkbureau of over de 

https://www.youtube.com/watch?v=GpcfA6RkTu0
http://www.techniekdag.nl/bocholt
http://www.internationales-netzwerkbuero.de/
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activiteiten van de Digi-Up! - #Netwerk Digitale Productie. De feedback van de 
Duitse en Nederlandse bedrijven was erg positief. 
In 2021 staan twee edities van het “Talent Match Event” gepland in april en in 
oktober / november. Dit stelt studenten en bedrijven in staat om stages en 
afstudeeropdrachten als ook in dienst treden effectief te plannen. 
 
https://www.talententuinachterhoek.nl/ 
www.achterhoekwerkt.nl 
www.internationales-netzwerkbuero.de 

 
 

Creativiteit 

6. Kunst en Handwerk  
 
De serie Kunst en Handwerk, die in 2019 succesvol begon met het thema ARTEM 
@ ARTIS, kon in 2020 niet doorgaan. In 2021 wordt de serie voortgezet met als 
thema “(NO) TIME TO WASTE. Ongeveer 15-17 samenwerkingsprojecten tussen 
kunstenaars en ambachtslieden worden ontwikkeld en zullen naar verwachting van 
7 april - 7 mei 2021 worden tentoongesteld in het CIVON-gebouw in Ulft. 
 
 
7. Factory Matches 
 

  
 
In Factory Matches bieden het Bionica Instituut van de Westfalische Hochschule 
Bocholt en Warmgroen samen een brede basis voor een langdurige samenwerking 
tussen design, wetenschap en industrie. Doel is om op deze wijze aandacht te 
vragen en mogelijkheden te genereren voor studiemogelijkheden en workshops in 
onze grensregio. De focus ligt daarbij vooral op duurzaam perspectief.  

In 2020 konden er workshops op sociale media worden gehouden en ook is in het 
kader van het project 'aerosol sprint' een coronaventilatiesysteem ontwikkeld, dat 
ook in ruimtes kan worden toegepast. In 2021 worden de projectwerkzaamheden 
met bedrijven en de gemeente Oude IJsselstreek verder uitgebreid. 
 
Contact: 
- Margareth van Aken (creative director/design manager) 
- Léon Marie Dekker (beeldend kunstenaar) 
- Professor Tobias Seidl en Moses-Gereon Wullweber van de Bionica-Abteilung der 
  Westfälische Hochschule Bocholt 
 
factorymatches@gmail.com 
www.bionik-institut.de 
https://www.w-hs.de/erkunden/standorte/bocholt/studieren-in-bocholt/ 

https://www.talententuinachterhoek.nl/
http://www.achterhoekwerkt.nl/
http://www.internationales-netzwerkbuero.de/
mailto:factorymatches@gmail.com
http://www.bionik-institut.de/
https://www.w-hs.de/erkunden/standorte/bocholt/studieren-in-bocholt/


5 

Projectbureau 

8. Projektbureau Leonardo da Vinci Innovation 
 

   
 
 
Projectbureau Leonardo da Vinci Innovation wenst u een Vrolijk Kerstfeest en een 
goede, gezonde en succesvolle start in 2021. 
 
Reinhardt te Uhle, Moniek Vroom, John Haverdil, Ludger Triphaus 
 
http://www.davinci-innovation.com 
 
 
 
 

 
 

http://www.davinci-innovation.com/

