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Nieuwsbrief Leonardo da Vinci Innovation  
December 2021  
 
Het coronavirus heeft ons leven op meerdere manieren beïnvloed aangezien we met een ongekende 
gezondheidscrisis zijn geconfronteerd. Ook onze partners in het Leonardo-project werden in 2021 zwaar 
getroffen door de pandemie.  
De meeste grensoverschrijdende bijeenkomsten en activiteiten van de deelprojecten zijn geannuleerd 
of uitgesteld. Ook grensoverschrijdende bijeenkomsten werden verboden. Als projectbureau willen wij 
u graag op de hoogte blijven houden en wensen u alle goeds en gezondheid toe in deze moeilijke tijden. 
 
Blijf gezond en actief! 
 
Projektbureau Leonardo da Vinci Innovation 
 
http://www.davinci-innovation.com 
 
 
Terugblik 2021 / Vooruitblik 2022 
 
 
Jaar van Leonardo 

1. Sculpturen voor innovatie en techniek  
 
Ter gelegenheid van het Leonardo-jaar worden in het kader van het project sculpturen ontwikkeld en 
gerealiseerd. De eerste stappen om de sculpturen te maken zijn gezet. Zowel Duitse als Nederlandse 
jongeren konden de eerste modules van een gezamenlijke sculptuur op basis van 3D-printen maken. 
De studenten brengen de sculpturen begin 2022 samen. 
In het CIVON Innovatiecentrum is een grensoverschrijdende tentoonstelling over 3D-printen opgezet en 
toegankelijk gemaakt voor het publiek. De Huntenkring Business Club was ook te gast bij CIVON en 
verbaasde zich over de mogelijkheden van vormen en objecten die de effectieve en praktische manier 
van 3-printen biedt. Zo presenteerde Michiel van de Kley het geplastificeerde 3D-kunstwerk dat bekend 
staat als het Egg-project.  
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Jeugd 
2. Jeugduniversteit / Junge Uni 
 

 
Voor het eerst in 2021 is het programmaboekje ook in het Nederlands gemaakt en vlakbij de grens 
verspreid. 
In de periode van januari tot juni 2021 kon het aanbod alleen online worden uitgevoerd. Excursies 
naar Nederland mochten in deze periode niet plaatsvinden vanwege het coronavirus. 
Een uitbreiding van locaties en aanbod wordt nog overwogen. In de periode van juli tot december 
2021 kon het aanbod met enige beperkingen worden uitgevoerd. Hier zijn enkele voorbeelden: 
"SummerSchool: Maker Space - Elektriciteit" 
"SummerSchool: Maker Space - Geluid" 
"SummerSchool: Maker Space - Universum en astronomie" 
"SummerSchool: Maker Space - Luchtdruk" 
"SummerSchool: Maker Space - Chemische reacties" 
"KIDS - technicus, semester 1", 
"Piet Pinhole - Word fotograaf!", 
“Workshop: Houten sculpturen maken 
"Workshop: Laat ze vliegen - programmeer drones! 
"Workshop: 3D printen (1)", 
"Schoolworkshop: de sculptuur - 3D-printen! 
“Als een astronaut – op naar het Noordwijkse ruimtevaartcentrum”. 
 
Een uitbreiding van locaties en aanbod binnen Nederland wordt overwogen. In het zomersemester 
2022 worden nieuwe locaties bezocht (de Brömmels, Winterswijk en het Onderduikmuseum, Aalten). 
 
Aanmelden via de homepage op www.juboh.de. 
Telefonische vragen op +49 2871 953-698 of +49 2871 2522-16. 
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Techniek 
3. Techniektag 
 

 
 
Door de coronamaatregelen kon de grensoverschrijdende Techniekdag in 2021 niet plaatsvinden. 
De Technologiedag Arnhem, Nijmegen, Achterhoek en De Liemers en het Berufskolleg Bocholt West 
werkten als alternatief aan een nieuw concept, de Great Mega Mini Technology Day Quiz Challenge 
Game Show. Een energieke quizshow van ca. 10-12 minuten waarin 2 jongens het tegen 2 meisjes 
opnemen met vragen en taken met betrekking tot technologie. Door aangescherpte 
coronamaatregelen is de quiz opgenomen. De volgende opnames zijn online beschikbaar: 
 
• Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=BwNuVGnS7bA&t=12s  
• Aflevering Voeding & Natuur: https://www.youtube.com/watch?v=plcVFXEOqcw&t=1s  
• Aflevering wonen, werken en verkeer: https://www.youtube.com/watch?v=6fdxHVbDm_Q&t=1s  
• Aflevering mens & gezondheid: https://www.youtube.com/watch?v=VBomP_JMbeI&t=1s  
• Aflevering Digitaal, Media & entertainment: https://www.youtube.com/watch?v=tsPvX2RMx-

k&feature=emb_title  
• Aflevering Hi-tech & Science: https://www.youtube.com/watch?v=8RhXypJS97E&t=1s  
• Aflevering Ontwerp, Productie & Wereldhandel: https://youtu.be/alvMRCY4kb4 

 
www.techniekdag.nl/bocholt 
www.internationales-netzwerkbuero.de. 

 

4. Talententuin  

 
Door de huidige situatie omtrent corona moest helaas de Talententuin 2021 worden afgelast. 
Dit betekende ook dat de verbindingen tussen de bedrijven en studenten helaas niet tot stand konden 
komen zoals gehoopt en verwacht. 
In 2021 is speciaal voor Duitse studenten online communicatie opgezet. De clickrate van de promotie 
was erg hoog en succesvol. Hiervan gaven 470 Duitse studenten aan graag meer informatie te willen 
ontvangen over de Talententuin. Ook werden ze doorgeleid naar de website van Talententuin. 
Het doel is om in het voorjaar van 2022 weer een editie van Talententuin te organiseren en weer 
verbindingen te leggen met Duitsland, Duitse bedrijven en Duitse studenten. 
 
https://www.talententuinachterhoek.nl/ 
www.achterhoekwerkt.nl 
www.internationales-netzwerkbuero.de 
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Creativiteit 
5. Kunst en Handwerk 

 
De voortzetting van de serie Kunst en Handwerk, die in 2019 begon met het thema ARTEM@ARTIS, 
kon in 2020 niet  doorgaan. In 2021 werd de reeks succesvol voortgezet met het thema "(NO) TIME 
TO WASTE“. Er werden 15-17 samenwerkingsprojecten tussen kunstenaars en ambachten ontwikkeld 
en tentoongesteld van 7 april tot 7 mei 2021 in het CIVON-gebouw in Ulft. Zowel Duitse als 
Nederlandse kunstenaars en ontwerpers verbonden zich met verschillende ambachten. Ze 
experimenteerden en probeerden nieuwe technieken uit om het ambacht vanuit een ander perspectief 
te bekijken. Vanwege de coronapandemie was de tentoonstelling alleen van buitenaf te bekijken. Om 
deze reden werd de 120 m2 glazen gevel volledig verlicht. In zekere zin was het een interactieve 
tentoonstelling; tijdens het kijken kon informatie worden opgevraagd en beluisterd via een mobiele 
telefoon. 
 

Léon Marie Dekker  +31(0)618474281 
Margareth van Aken  +31(0)657648662     
warmgroen@gmail.com 

 
 

6. Factory Matches 
 

  
 

In Factory Matches bieden het Bionica Instituut van de Westfälische Hochschule Bocholt en 
Warmgroen samen een brede basis voor langdurige samenwerking tussen design, wetenschap en 
industrie. Het doel is om op deze manier studiemogelijkheden en workshops in onze grensregio onder 
de aandacht te brengen en te creëren, met speciale aandacht voor een duurzaam perspectief.  
Er wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen en samenwerkingsprojecten: 
- Schuttervis-beregening met Ezgi Bozkurt 
- Truckbed met Tijs Gilde en AGV 
- Klimplank met Rick Tegelar en klimclub Bocholt 
- Creatieve kamers bij Tenbrink met Asu Aksu 
- Semesterproject "Leven met X in toekomstscenario's" met Jacintha Scheerder 
- 3D-printproject industrie en ontwerp (voorbesprekingen) 
- 3D-printworkshops met Junge Uni Bocholt en Otto Spaleck Foundation (voor sculptuurproject met 
Michiel van der Kleij) 
- Voltooiing van de 3D-printtentoonstelling (stand WHS op expositie) 
- Aerosolproject - simulatiewerk met Dr. Peter Janas. 
 
Contact: 
-Professor Tobias Seidl en Moses-Gereon Wullweber van de afdeling Bionica van de Westfälische 
Hochschule Bocholt 
- Margareth van Aken (creatief directeur/ontwerpmanager) 
- Léon Marie Dekker (beeldend kunstenaar) 
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factorymatches@gmail.com 
www.bionik-institut.de 
https://www.w-hs.de/erkunden/standorte/bocholt/studieren-in-bocholt/ 
 

 

Projektbureau 
7. Projektbureau Leonardo da Vinci Innovation 
 

               
 
Het projectbureau wenst u prettige kerstdagen en een goede, gezonde en succesvolle start van het 
nieuwe jaar 2022. 
Met het oog op 2022 vinden we het belangrijk om in juni 2022 de vele succesvolle deelprojecten tot 
een goed einde te brengen. We willen de vele succesvolle benaderingen van samenwerking op het 
gebied van technologie, creativiteit en jeugdontwikkeling op de lange termijn voortzetten. De 
ervaringen die in het project zijn opgedaan en de netwerken die zijn ontwikkeld, zijn goede 
voorwaarden voor een succesvolle voortzetting van de samenwerking tussen de partners in het 
grensgebied. 

 
Reinhardt te Uhle, Moniek Vroom, John Haverdil, Jutta Ehlting 
 
http://www.davinci-innovation.com 
 
 

 

 


