Persbericht

Uitnodiging officieel startmoment Odifiks-club Aalst
Graag willen we u uitnodigen op woensdag 2 maart 2016 voor het officiële startmoment van de
Odifiks-club op de Odisee hogeschool in Aalst, in het bijzijn van Iwein De Koninck (schepen) en
Peter Hertog (gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen). Er zijn in Aalst al heel wat
vrijetijdsmogelijkheden voor jongeren van 10 tot 12 jaar: sport, tekenen, knutselen, muziek,
enz. Odisee wil nu ook jongeren die gepassioneerd zijn door techniek en wetenschappen de
kans geven om samen en onder begeleiding hun hobby uit te voeren.
Odifiks club
Van 24 februari 2016 t.e.m. 11 mei 2016 kunnen jongeren van 10 tot 12 jaar 10
woensdagnamiddagen aan de slag met wetenschappen en techniek in de gloednieuwe Odifiks-club
van Odisee. De jongeren leren hoe ze wetenschap, techniek en wiskunde slim kunnen gebruiken om
problemen op te lossen. Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod zullen komen zijn
windmolens maken, bruggen bouwen, plastic fusion, luchtdrukrakketen, borstelrobot, karakuri, leds
in kledij, lightpainting en een bezoek aan Aquafin Aalst. Op dit moment zijn er al 15 kinderen
ingeschreven.
Programma





14u45 ontvangst op de campus (1e groep kinderen de slag in de Odifiks-club)
15u10 woordje door schepen Iwein De Koninck en Peter Hertog, gedeputeerde van de
Provincie Oost-Vlaanderen
15u20 officiële opening en aansluitend drankje
15u30 2e groep kinderen gaan aan de slag in de Odifiks-club

Persmoment
U bent welkom om 14.45u. Dan zijn de kinderen nog aan het werk tijdens de workshop ….. en kunt u
ook een foto nemen van de prominenten tijdens de workshop.
"Je bent er nog iets mee voor later"
Miro is 10 jaar en is al ingeschreven voor de Odifiks-club: "ik heb veel interesse in technologie. Wat ik
het leukste vind is programmeren en bouwen. Als je echt iets kan maken en nadien gebruiken, dan
kan je er echt fier op zijn. Ik hoop dat we bij Odifiks gaan werken met de nieuwste dingen zoals een
3D scanner en printer, robots, programmeerapps en zoveel meer. Op school hebben we nog geen
STEM-vakken, maar de interesse is er alvast bij de leerkrachten. Ik zou zeer veel vriendjes dit
aanraden. Je bent er nog iets mee voor later!", zegt Miro enthousiast.
Praktisch
Wanneer? Woensdag 2 maart 2016
Waar? Odisee, in de grote Piramide van het natuureductief centrum, Campus Dirk Martens,
Kwalestraat 154, 9300 Aalst
Einde persbericht
Meer informatie:
Pieter Tijtgat, Coördinator Wetenschapscommunicatie Odisee, 0478 55 08 54
Koen Van de Moortele, communicatie Aalst, 0497 58 31 78

