
Voor iedereen van 7 t/m 17 jaar verzorgen onze partners  

diverse workshops!

Locatie: Rabobank Westelijke Mijnstreek

Bergerweg 49, 6135 KD  SITTARD

FUN, ONDERNEMERSCHAP, PROGRAMMEREN, TECHNIEK & CHEMIE ZORG DAT JE ERBIJ BENT!

R

ZATERDAG 1 APRIL
van 12.30 tot 17.30 uur
schrijf je in via www.amalied.com/LDE



Schrijf je snel in voor te gekke ondernemerschap, chemische, technische workshops. 
Op de website www.amalied.com/LDE  kun jij je inschrijven voor twee workshops. 

Ga snel naar de website, er zijn een beperkt aantal plaatsen, VOL=VOL!

Child&Youth Finance International, is een internationale 

organisatie die projecten ondersteunt om financiële 

onafhankelijkheid bij kinderen onder de aandacht te 

brengen. De Global Money Week is een van de 

initiatieven die zij ondersteunen. Ben je benieuwd?  

Leeftijd 8 t/m 12 jaar
Aflatoun International biedt wereldwijd (in meer dan 

100 landen) aan meer dan 4 miljoen kinderen en 

jongeren sociale en financiële educatie. Speciaal voor de 

Little Dutch Entrepreneurs Award® komen zij naar 

Sittard. Grijp deze unieke kans! 

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar

CHILL, een samenwerkingsverband van onderwijs (MBO, 

HBO en WO) en het bedrijfsleven, gelegen op de Brightlands 

Chemelot Campus, biedt speciaal voor The Little Dutch 

Entrepeneurs Award® een drietal workshops over chemie 

aan, nl: bouw je eigen raket, maak zelf Silly Putty en maak 

kennis met chromatografie (scheidingstechniek). 

Leeftijd 8 t/m 12 jaar

We gaan wetenschappelijk bedriegen met 

optische illusies: hoe werken ze en hoe kunnen we ze 

beïnvloeden? 

Niets is wat het lijkt en niets lijkt op wat het is... 

De eigen gemaakte illusies mogen na afloop mee 

naar huis! Leeftijd 8 t/m 12 jaar.

Ga je mee op reis naar het universum? Universe 

Awareness (UNAWE) een wereldwijde organisatie met 

een netwerk van meer dan 1.000 astronauten, 

leerkrachten en pedagogen. 

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
DE EERSTE CODERDOJO VAN LIMBURG 

IN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN. 

Ben je dol op programmeren? 

Dan is CoderDojo iets voor jou! 

Leeftijd 7 t/m 17 jaar

Programmeren met Ozobot, de robot die kleurtjes leest! 

En maak mooie creaties met de 3D printer van STEM II! 

Het workshopmateriaal is van 

De Talentenschool en STEM II. 

Leeftijd 8 t/m 12 jaar

See you of April
Amalied biedt kinderen wekelijkse workshops en trainingen aan.

We gooien in Nederland met z’n allen een heleboel afval 

weg. Maar sommige producten kunnen we nog prima 

recyclen of zelfs hergebruiken. Tijdens deze workshop 

laten we zien waarom het belangrijk is dat we geen afval 

op straat gooien en het liefst afval recyclen. Maar we 

laten je ook zien wat je met een plastic fles nog meer 

kunt maken! Leeftijd 8 t/m 12 jaar

English courses & Academic Excellency and Support.
Techniek & Wetenschap workshop. 

zie www.amalied.com voor meer info 

Woensdag: van 14.00 – 17.00 u
Vrijdag: van 18.00 – 21.00 u


