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Scholen kunnen vanaf komend
schooljaar gebruikmaken van
het nieuwe mobiele techniekla-
boratorium van stichting Tech-
niekbieb in Eindhoven. 

Lucas Nuchelmans
Eindhoven

,,Met ons leenlab willen we scholen
uit het basis- en voortgezet onder-
wijs de mogelijkheid bieden leer-
lingen onbevangen kennis te laten
maken met nieuwe technologieën
en de mogelijkheden”, legt Erika
Wijntjes van Techniekbieb uit. ,,De
ontwikkelingen in de technologie
en ICT gaan zo snel dat het onder-
wijs ze nauwlijks kan bijbenen. Het
leenlab is dan een goed alternatief
zonder dure investeringen.” 
Onderwijsinstellingen kunnen
vanaf begin september het mobiele
laboratorium lenen voor één of
twee weken. Het leenlab beschikt
onder meer over een 3D-printer,
Lego WeDo, Little Bits en micro.bit.
De materialen zijn geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar en zijn voor-
zien van instructiebladen voor de
beginnende gebruikers.
Techniekdocent Ralf van de
Kerkhof: ,,Met dit initiatief houden
we de kosten laag voor scholen en
de diversiteit aan materialen om

kennis mee te maken groot. Doel is
om de kinderen de kans te geven
hun eigen ideeën zelf uit te werken
met de nieuwste technologieën.” 
Het bedrijf Mansveld Exporech
heeft bij de realisatie van het leen-
lab samengewerkt met Techniek-
bieb. Directeur Richard Kluijt-
mans: ,,We blijven zo nieuw talent
enthousiasmeren voor een baan in
de techniek. De beste manier is om
jongeren te laten experimenteren.
Bijvoorbeeld door ze zelf robots te
laten maken en te programmeren
of een eigen ontwerp te printen in

3D. Daarmee laat je ze ervaren hoe
leuk en interessant ICT en techno-
logie zijn.” 
Tijdens het Brainport kennisfes-
tival op 14 november zal Techniek-
bieb het eerste leenlab, dat vanaf
komend schooljaar beschikbaar is,
tentoonstellen.
De Eindhovense stichting Tech-
niekbieb werd anderhalf jaar gele-
den opgericht en verzorgt door vak-
docenten begeleide workshops en
lessen waarin creativiteit met tech-
nologie voorop staat. Meer infor-
matie: http://techniekbieb.nl.

Mobiel technieklab voor
onderwijsinstellingen

� Het materiaal van het nieuwe mobiele laboratorium van de stich-
ting Techniekbieb. Van links naar rechts: Erika Wijntjes, Ralf van de
Kerkhof en Richard Kluijtmans.

‘Zonnetjes’ helpen ouderen Archipel
Tijdens de zomermaanden zijn
veel familieleden van mensen in
verzorgingshuizen op vakantie
en is er minder bezoek. Zorg-
groep Archipel heeft op diverse
woonlocaties zonnetjes ingezet
die de boel opfleuren door met
bewoners spelletjes te doen en
een helpende hand te bieden. 

onze correspondente 
Karin Rosendaal
Eindhoven

De zogenaamde zonnetjes van de
zorggroep Archipel in Eindhoven
zijn een welkome aanvulling tij-
dens de zomervakantie voor de
cliënten en personeel op de di-
verse woonlocaties van Archipel.
Niels Lemmens (13) is zo’n zonne-
tje. Sinds 18 juli draait hij mee bij
zorgcentrum Ekelhof, gericht op
mensen met dementie. Zonnetjes
zijn kinderen of bekenden, zoals
nichtje of buurjongetje, van me-
dewerkers van Archipel die twee á
drie weken meedraaien op een af-
deling en met cliënten een spelle-
tje doen, een cake bakken of het
personeel helpen. 
Kinderen vanaf dertien jaar
kunnen solliciteren om als zonne-
tje aan de slag te gaan. Tamar
Vugts, verzorgende IG op de afde-
ling: ,,Voor jongeren die nog niet
mogen werken is het een mooie
optie om wat te verdienen. De
zonnetjes krijgen een vergoeding
gebaseerd op het minimumloon.
Het werk is niet vrijblijvend. De
zonnetjes moeten zich wel hou-
den aan de afspraken die worden

gemaakt.” Niels: ,,Vorig jaar
woonde mijn opa nog op deze af-
deling en ik wilde graag hier te-
rugkomen om de mensen te hel-
pen.” Niels’ opa is inmiddels over-
leden, maar er zitten nog mensen
die hij kent. Niels werkt vier we-
ken lang van 11.00 tot 16.00 uur. ,,Ik
help mee met de tafel dekken en
de afwasmachine in- en uitrui-
men, maar het liefst doe ik spelle-
tjes.”
Vugts: ,,Zonnetjes moeten van

dicht bij huis komen. Als er iets
gebeurt en ze maken iets heftigs
mee, dan moeten ze opgevangen
kunnen worden door mensen die
hier werken. Ze draaien mee op af-
delingen waar demente mensen
verblijven met wie ze ’s middags
nog een spelletje hebben gedaan
en dan de volgende ochtend over-
leden kunnen zijn. Onze bewo-
ners zijn ermee geholpen. Ze krij-
gen extra aandacht. En als zonne-
tjes met cliënten een keer naar

buiten gaan of naar de Gasterij be-
neden is er altijd personeel bij. Zij
dragen geen verantwoordelijkheid
voor de cliënten.” 
Fenny Louwe-de Boer (86)
woont sinds begin juni in Ekelhof:
,,Ik kan het met iedereen vinden
hier. Mijn kinderen komen vaak
op bezoek, mijn man is al lang ge-
leden overleden. Het leven gaat
door, als je maar blijft eten, drin-
ken, lachen en slapen.” 

Samen met Niels doet ze graag
spelletjes zoals de Tovertafel, een
soort beamer die kleurrijke projec-
ties die reageren op hand- en arm-
bewegingen op een tafel projec-
teert. Tijdens het spel ‘vragender-
wijs’ worden kaartjes getrokken
met vragen die het geheugen prik-
kelen. ,,Berend Botje... ging uit va-
ren”, vult Fenny aan. Of: wat doe
je als je de kooi induikt? ,,Dan ga je
naar bed.”
Als Fenny aan Niels vraagt wat
een zure bom (grote augurk) is,
moet hij het antwoord schuldig
blijven. Vugts: ,,De extra tijd die
cliënten zo krijgen, is belangrijk.
Wij krijgen alsmaar meer taken.
De zonnetjes zijn dan ook ideaal.
Zeker tijdens de vakantie als fami-
lieleden minder op bezoek komen
omdat ze op vakantie zijn.”

� Niels Lemmens gaat als zonnetje graag op bezoek bij Fenny
Louwe-de Boer, onder toezicht van verzorgende Tamar Vugt. FOTO’S
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Wij krijgen alsmaar
meer taken. De
zonnetjes zijn dan
ook ideaal
—Tamar Vugts, verzorgende IG

Vier ton voor tien jaar; de leden
van hockeyclub HOD in Val-
kenswaard zijn het eens met
het plan voor een ‘airodome’. 

onze correspondent 
Geert van den Eijnden
Eindhoven

De Valkenswaardse hockeyclub
HOD wil voor de komende tien
jaren een tijdelijke zaalhockeyhal.
Deze moet steeds vanaf november
gedurende vijf maanden te ge-
bruiken zijn. De vereniging inves-
teert vier ton in deze aanvullende
sportvoorziening.
Volgens HOD-voorzitter Ruud
van de Rakt is deze tijdelijke zaal-
hockeyhal voor zijn club van groot
belang. ,,Het zaalhockey komt met
deze hal helemaal terug op de ei-
gen sportaccommodatie. Dus
weer twaalf maanden per jaar een
verenigingsgevoel.”
De opblaashal komt op de eerste
helft van het kunstgrasveld pal
achter het clubhuis. Met een op-
pervlak van ruim 2500 m2 biedt

het tijdelijke zogenoemde airo-
dome plaats aan twee velden met
een eigen binnensportvloer. Het
is de bedoeling dat het seizoens-
gebonden bouwwerk gedurende
een periode van tien jaar tijdens
de winter gebruikt wordt. De
hockeyclub stelt bij de aanschaf,
behalve op het sportieve vlak, ook
hoge eisen aan de duurzaamheid.
Met onder meer een hoge isolatie-
waarde en energiezuinige led-
verlichting.
Onlangs hebben de HOD-leden
hun toestemming gegeven om
vier ton te investeren. Nog voor
half augustus moet de financie-
ring van de accommodatie rond
zijn. Van de Rakt: ,,Om het ko-
mende winterseizoen de hal al te
kunnen gebruiken, moeten we
per 1 september de bouwopdracht
kunnen verstrekken.”
De komst van de hockeyhal,
volgens Van de Rakt de eerste in
Zuidoost-Brabant, betekent dat
HOD voortaan helemaal in eigen
behoefte kan voorzien. Van de on-
geveer 1.000 leden is zowat de
helft (ruim vierhonderd junioren
en bijna honderd senioren) in de
winterstop actief in het zaal-
hockey. Tot nu toe waren de trai-
ningen steeds in de Amundsenhal
en op het sportcomplex van Were
Di in Valkenswaard.

HOD: opblaashal
voor zaalhockey 

De hockeyclub
stelt bij de aanschaf
ook hoge eisen aan
de duurzaamheid


