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Leonardo da Vinci Innovation succesvol van start
Op 12 juni 2019 was de succesvolle aftrap van het grensoverschrijdende
samenwerkingsproject Leonardo da Vinci Innovation in het CIVON
Innovatiecentrum in Ulft.

Johannes Reef (D/NL-Kontakt) leidde enthousiast het openingsprogramma. In kort
bestek stelden de projectpartners hun deelprojecten voor: Jaar van Leonardo,
Jeugduniversiteit, IJzerwijs, Wonen op het water, Techniekdag, Talententuin, Factory
Matches, Kunst en Handwerk.

Wij wensen allen veel succes bij dit pionierswerk van grensoverschrijdende
samenwerking.

Meer informatie over het project: http://www.davinci-innovation.com

Expositie
Leonardo da Vinci, kunstenaar - uitvinder - genie

In het Jaar van Leonardo 2019 is er de bijzondere gelegenheid om in de maanden
oktober en november de unieke expositie 'Leonardo da Vinci, kunstenaar -
uitvinder - genie' te bezoeken in het CIVON Innovatie-centrum op het DRU
Industriepark in Ulft.

Deze uitgebreide expositie laat zien dat Leonardo da Vinci veel meer is dan de
schilder van de Mona Lisa. Met zijn onderzoekende en vrije geest bedacht hij
oplossingen en theorieën waarmee hij in de vijftiende eeuw zijn tijd al vele
honderden jaren in denken en handelen vooruit was.

Leonardo da Vinci (1452-1519) geldt als de meest briljante wetenschapper,
kunstenaar en uitvinder aller tijden. Vijfhonderd jaar na zijn dood is de
belangstelling voor zijn werk nog onverminderd groot. We zijn er trots op dat wij
deze expositie kunnen tonen. De feestelijke opening vindt op 2 oktober plaats om
16.30 uur in CIVON Innovatiecentrum in Ulft.

Voor nadere informatie:  http://www.davinci-innovation.com

Kunst en handwerk

Op 19 september 2019 om 19.00 uur vindt in Kunsthaus Bocholt de eerste
grensoverschrijdende expositie „ARTEM@ARTIS“ plaats ter gelegenheid van het
100-jarig jubileum van Bauhaus. Het kunstproject verbindt Nederlandse en Duitse
kunstenaars en ambachtelijke ondernemingen met elkaar. Vanuit de zienswijze van
de oprichter van Bauhaus, Walter Gropius: "We moeten allen terug naar de
ambachten" maken kunstenaars kennis met ambachten en leren andersom
ambachtslieden van de originele manier van denken van kunstenaars. Samen
werken ze aan creatieve experimenten.

Meer informatie:  artemartis.de

Duits-Nederlandse Techniekdag

De eerste Duits-Nederlandse Techniekdag vindt plaats op zaterdag

21 september 2019 in Berufskolleg Bocholt-West in Bocholt. Meer dan 30 bedrijven
uit de grensregio hebben al hun deelname toegezegd om zichzelf te presenteren
en jongeren te interesseren voor techniek. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Bedrijven kunnen zich aanmelden via:

www.techniekdag.nl/bocholt  en

www.internationales-netzwerkbuero.de.

Jongeren kunnen deelnemen aan de activiteiten die worden aangeboden door
bedrijven. Ook kunnen ze zelf aan de slag met ontwerpen, ontdekken en
experimenteren. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Jeugduniversiteit grensoverschrijdend

Op 5 juli 2019 vond de onderzoeksdag 'Leren zonder grenzen' in de Junge Uni in
Bocholt plaats.Een team van meer dan 50 deelnemers uit Aalten nam met succes
deel aan de vier verschillende theoretische en praktische workshops:

  Hoe word je technicus? (Team Royaal Spelen)
  De energietransitie , wanneer wordt het eindelijk serieus?(Prof. Dr. Rainer
Nawrocki) 
  Social Media (Ulrich Kolks) 
  De Wetenschap van de biomimetica (Dr. Lisa Heider).

Het wintersemester van de Jeugduniversiteit begint op 2 september. Aanmelden
voor kursussen is mogelijk via de website: www.juboh.de

IJzerwijs

In de week van 20 tot 25 mei hebben meer dan 250 kinderen deelgenomen aan de
IJzerwijs-projectweek. Scholieren van verschillende basisscholen uit de gemeente
Oude IJsselstreek en uit Emmerich maakten in het CIVON Innovatiecentrum op het
DRU Industriepark in Ulft kennis met technieken zoals smeden, koperslaan, het
buigen van metaal en het gieten van tin. 

Zes dagen lang werden de kinderen door meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers
met een portie gezonde humor bij de activiteiten van CIVON begeleid. Zij kijken
terug op een succesvolle projectweek. 

Volgend jaar zal de IJzerwijs-projectweek van 11 tot 15 mei 2020 zijn. Hou de
website in de gaten voor meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=GpcfA6RkTu0
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Leonardo da Vinci Innovation succesvol van start
Op 12 juni 2019 was de succesvolle aftrap van het grensoverschrijdende
samenwerkingsproject Leonardo da Vinci Innovation in het CIVON
Innovatiecentrum in Ulft.

Johannes Reef (D/NL-Kontakt) leidde enthousiast het openingsprogramma. In kort
bestek stelden de projectpartners hun deelprojecten voor: Jaar van Leonardo,
Jeugduniversiteit, IJzerwijs, Wonen op het water, Techniekdag, Talententuin, Factory
Matches, Kunst en Handwerk.

Wij wensen allen veel succes bij dit pionierswerk van grensoverschrijdende
samenwerking.

Meer informatie over het project: http://www.davinci-innovation.com

Expositie
Leonardo da Vinci, kunstenaar - uitvinder - genie

In het Jaar van Leonardo 2019 is er de bijzondere gelegenheid om in de maanden
oktober en november de unieke expositie 'Leonardo da Vinci, kunstenaar -
uitvinder - genie' te bezoeken in het CIVON Innovatie-centrum op het DRU
Industriepark in Ulft.

Deze uitgebreide expositie laat zien dat Leonardo da Vinci veel meer is dan de
schilder van de Mona Lisa. Met zijn onderzoekende en vrije geest bedacht hij
oplossingen en theorieën waarmee hij in de vijftiende eeuw zijn tijd al vele
honderden jaren in denken en handelen vooruit was.

Leonardo da Vinci (1452-1519) geldt als de meest briljante wetenschapper,
kunstenaar en uitvinder aller tijden. Vijfhonderd jaar na zijn dood is de
belangstelling voor zijn werk nog onverminderd groot. We zijn er trots op dat wij
deze expositie kunnen tonen. De feestelijke opening vindt op 2 oktober plaats om
16.30 uur in CIVON Innovatiecentrum in Ulft.

Voor nadere informatie:  http://www.davinci-innovation.com

Kunst en handwerk

Op 19 september 2019 om 19.00 uur vindt in Kunsthaus Bocholt de eerste
grensoverschrijdende expositie „ARTEM@ARTIS“ plaats ter gelegenheid van het
100-jarig jubileum van Bauhaus. Het kunstproject verbindt Nederlandse en Duitse
kunstenaars en ambachtelijke ondernemingen met elkaar. Vanuit de zienswijze van
de oprichter van Bauhaus, Walter Gropius: "We moeten allen terug naar de
ambachten" maken kunstenaars kennis met ambachten en leren andersom
ambachtslieden van de originele manier van denken van kunstenaars. Samen
werken ze aan creatieve experimenten.

Meer informatie:  artemartis.de

Duits-Nederlandse Techniekdag

De eerste Duits-Nederlandse Techniekdag vindt plaats op zaterdag

21 september 2019 in Berufskolleg Bocholt-West in Bocholt. Meer dan 30 bedrijven
uit de grensregio hebben al hun deelname toegezegd om zichzelf te presenteren
en jongeren te interesseren voor techniek. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Bedrijven kunnen zich aanmelden via:

www.techniekdag.nl/bocholt  en

www.internationales-netzwerkbuero.de.

Jongeren kunnen deelnemen aan de activiteiten die worden aangeboden door
bedrijven. Ook kunnen ze zelf aan de slag met ontwerpen, ontdekken en
experimenteren. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Jeugduniversiteit grensoverschrijdend

Op 5 juli 2019 vond de onderzoeksdag 'Leren zonder grenzen' in de Junge Uni in
Bocholt plaats.Een team van meer dan 50 deelnemers uit Aalten nam met succes
deel aan de vier verschillende theoretische en praktische workshops:

  Hoe word je technicus? (Team Royaal Spelen)
  De energietransitie , wanneer wordt het eindelijk serieus?(Prof. Dr. Rainer
Nawrocki) 
  Social Media (Ulrich Kolks) 
  De Wetenschap van de biomimetica (Dr. Lisa Heider).

Het wintersemester van de Jeugduniversiteit begint op 2 september. Aanmelden
voor kursussen is mogelijk via de website: www.juboh.de

IJzerwijs

In de week van 20 tot 25 mei hebben meer dan 250 kinderen deelgenomen aan de
IJzerwijs-projectweek. Scholieren van verschillende basisscholen uit de gemeente
Oude IJsselstreek en uit Emmerich maakten in het CIVON Innovatiecentrum op het
DRU Industriepark in Ulft kennis met technieken zoals smeden, koperslaan, het
buigen van metaal en het gieten van tin. 

Zes dagen lang werden de kinderen door meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers
met een portie gezonde humor bij de activiteiten van CIVON begeleid. Zij kijken
terug op een succesvolle projectweek. 

Volgend jaar zal de IJzerwijs-projectweek van 11 tot 15 mei 2020 zijn. Hou de
website in de gaten voor meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=GpcfA6RkTu0
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Leonardo da Vinci Innovation succesvol van start
Op 12 juni 2019 was de succesvolle aftrap van het grensoverschrijdende
samenwerkingsproject Leonardo da Vinci Innovation in het CIVON
Innovatiecentrum in Ulft.

Johannes Reef (D/NL-Kontakt) leidde enthousiast het openingsprogramma. In kort
bestek stelden de projectpartners hun deelprojecten voor: Jaar van Leonardo,
Jeugduniversiteit, IJzerwijs, Wonen op het water, Techniekdag, Talententuin, Factory
Matches, Kunst en Handwerk.

Wij wensen allen veel succes bij dit pionierswerk van grensoverschrijdende
samenwerking.

Meer informatie over het project: http://www.davinci-innovation.com

Expositie
Leonardo da Vinci, kunstenaar - uitvinder - genie

In het Jaar van Leonardo 2019 is er de bijzondere gelegenheid om in de maanden
oktober en november de unieke expositie 'Leonardo da Vinci, kunstenaar -
uitvinder - genie' te bezoeken in het CIVON Innovatie-centrum op het DRU
Industriepark in Ulft.

Deze uitgebreide expositie laat zien dat Leonardo da Vinci veel meer is dan de
schilder van de Mona Lisa. Met zijn onderzoekende en vrije geest bedacht hij
oplossingen en theorieën waarmee hij in de vijftiende eeuw zijn tijd al vele
honderden jaren in denken en handelen vooruit was.

Leonardo da Vinci (1452-1519) geldt als de meest briljante wetenschapper,
kunstenaar en uitvinder aller tijden. Vijfhonderd jaar na zijn dood is de
belangstelling voor zijn werk nog onverminderd groot. We zijn er trots op dat wij
deze expositie kunnen tonen. De feestelijke opening vindt op 2 oktober plaats om
16.30 uur in CIVON Innovatiecentrum in Ulft.

Voor nadere informatie:  http://www.davinci-innovation.com

Kunst en handwerk

Op 19 september 2019 om 19.00 uur vindt in Kunsthaus Bocholt de eerste
grensoverschrijdende expositie „ARTEM@ARTIS“ plaats ter gelegenheid van het
100-jarig jubileum van Bauhaus. Het kunstproject verbindt Nederlandse en Duitse
kunstenaars en ambachtelijke ondernemingen met elkaar. Vanuit de zienswijze van
de oprichter van Bauhaus, Walter Gropius: "We moeten allen terug naar de
ambachten" maken kunstenaars kennis met ambachten en leren andersom
ambachtslieden van de originele manier van denken van kunstenaars. Samen
werken ze aan creatieve experimenten.

Meer informatie:  artemartis.de

Duits-Nederlandse Techniekdag

De eerste Duits-Nederlandse Techniekdag vindt plaats op zaterdag

21 september 2019 in Berufskolleg Bocholt-West in Bocholt. Meer dan 30 bedrijven
uit de grensregio hebben al hun deelname toegezegd om zichzelf te presenteren
en jongeren te interesseren voor techniek. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Bedrijven kunnen zich aanmelden via:

www.techniekdag.nl/bocholt  en

www.internationales-netzwerkbuero.de.

Jongeren kunnen deelnemen aan de activiteiten die worden aangeboden door
bedrijven. Ook kunnen ze zelf aan de slag met ontwerpen, ontdekken en
experimenteren. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Jeugduniversiteit grensoverschrijdend

Op 5 juli 2019 vond de onderzoeksdag 'Leren zonder grenzen' in de Junge Uni in
Bocholt plaats.Een team van meer dan 50 deelnemers uit Aalten nam met succes
deel aan de vier verschillende theoretische en praktische workshops:

  Hoe word je technicus? (Team Royaal Spelen)
  De energietransitie , wanneer wordt het eindelijk serieus?(Prof. Dr. Rainer
Nawrocki) 
  Social Media (Ulrich Kolks) 
  De Wetenschap van de biomimetica (Dr. Lisa Heider).

Het wintersemester van de Jeugduniversiteit begint op 2 september. Aanmelden
voor kursussen is mogelijk via de website: www.juboh.de

IJzerwijs

In de week van 20 tot 25 mei hebben meer dan 250 kinderen deelgenomen aan de
IJzerwijs-projectweek. Scholieren van verschillende basisscholen uit de gemeente
Oude IJsselstreek en uit Emmerich maakten in het CIVON Innovatiecentrum op het
DRU Industriepark in Ulft kennis met technieken zoals smeden, koperslaan, het
buigen van metaal en het gieten van tin. 

Zes dagen lang werden de kinderen door meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers
met een portie gezonde humor bij de activiteiten van CIVON begeleid. Zij kijken
terug op een succesvolle projectweek. 

Volgend jaar zal de IJzerwijs-projectweek van 11 tot 15 mei 2020 zijn. Hou de
website in de gaten voor meer informatie: 

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