
 DUURZAAM DESIGN

Workshop plastic fantasic
Atelier Zonder Gum 

EEN FIETS IS GEEN FIETS

Recycle kunst

Richt jullie eigen
Upcycle-LAB op school in

DAY FOR CHANGE
 h��p�://da���r���n�e.n�/de-da�-

fo�-c�a�g�-ac���/

h��p�://de���n���e�m.n�/ed����i�/

DESIGN MUSEUM 
DEN BOSCH

 

Bezoek aan een bedrijf:
 

Twedde kans - breng een bezoek aan
kringloopwinkel Twedde Kans in

Meterik - Koop allemaal voor 1 euro
iets en ga aan de slag met het maken

van een design object

h��p://w��.jo���n��u�z���.n�/ga��l��

TOEKOMSTKUNDE
 

Ga a�n de s�a� me� de le��
�n va� W��:

h��p�://w��.w��.n�/je���/ed����i�/to��
��s�

ku���/a�n���de�

Workshop mode-ontwerper
 GROENE VOETSTAPPEN

https://www.groenevoetsta
ppen.nl/kinderklimaattop/l

esmateriaal-
kinderklimaattop/

 

DUTCH DESIGN WEEK

On��ek va���l�� ov�� he� va� enga a�n de s�a� me� he� re��c���va� k�e��n� 

De Ver���l���g��ab����
- h��p�://de���s���li��s���r�e�.n�/
Le�l�� (h��p�://w��.le����.be/ov��-

le����-be/du����am����-be

123 superslimme
dingen die je moet

weten over duurzaam
design

 Bed��� e�n to��� ma���� om de�� 123
su���s���me di���n te de��� me� de we���d

MUZIEK RECYCLEN
 

On��er� e�n ni��� li���� op ba��� va� on���d
��e� va�

an���� li����s. Ook mu���� 
ho�� je ni�� we� te go��e�! 

Breng allemaal een voorwerp mee van
thuis en geef er samen een nieuwe

functie aan
 

Or�a��s�e� ju���� e�g�� Hor�� Des���
We�k.

Bezoek REPAIR cafe of
nodig ze uit op school

 

Ma�k e�n Dec��l����, e�n mo���� ku��t���k va�

e�n fi��� di� ge�� fi��� me�� is. Ne�m e�n be��
o�d� fi����n en be���. Dem����re�,

ex����me���r��, t�a�s���m��e� en in����re�. Er

on��t��� e�n ni���e in���l��� va� he� be���p

‘fi���’. Is e�n fi��� no� we� e�n fi��� al� er s�u��

me�� op zi�, al� e�n fi��� mu���� ma��� he�� he�
da� e�n in��r����t? 
Bro�: de Spu���n���ne� 

Ho� ga�� zi� om me� ci���l�i��ec����i�? 

Een LA� vo� me� ma����al�� (na����li��� en
ku��t����ge ma����al��, om ze te on���z�e���, te
on���d�� en p�o��j�� er��� te do��. In he� LA�
vi���n wo��s���s p�a��s: ov�� co��r����es en
ve���n���ge�, ov�� he� ma��� va� de���n, ov��
du����am����, ov�� up��c���. Je ku�� we���n va����
de s�a�p�� va� Des��� Thi���n� of me� c�a�l����s
vo�� de le����n�e� el�� we��. 

GASTLES JONG & 
 DUURZAAM

https://dayforchange.nl/de-day-for-change-actie/
https://designmuseum.nl/educatie/
http://www.jongenduurzaam.nl/gastles
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/aanmelden
https://www.groenevoetstappen.nl/kinderklimaattop/lesmateriaal-kinderklimaattop/
https://deverspillingsfabriek.nl/
https://www.leolux.be/over-leolux-be/duurzaamheid-be

