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Wat?
Het WEET IK VEEL! festival is een 
educatieve week voor kinderen van 
7 t/m 12 jaar om op een creatieve en speelse 
manier te leren onderzoeken, ontwerpen en 
ondernemen. 

HHet festival vindt jaarlijks plaats in de laatste 
week van de zomervakantie. In 2021 is dit van  30 
aug t/m 3 september. Gedurende 5 dagen kunnen 
dagelijks 80 kinderen deelnemen aan diverse 
workshops op en nabij Strijp-S in Eindhoven. 

AAlvast een voorproefje?  Bekijk de aftermovie van 
afgelopen editie en andere video’s op ons Youtube 
kanaal. 

Waar zijn we naar op zoek?
Om dit festival tot een succes te maken kunnen 
we niet zonder onze vrijwilligers! 

Ben jij degene waar we dit jaar naar op zoek zijn 
om in totaal zo’n 400 kinderen een leuk festival te 
bieden? 

Stuur dan een mailtje naar Stuur dan een mailtje naar maaike@natlab.nl 
met je beschikbaarheid (30 aug t/m 3 sept) en 
eventuele dieetwensen of allergiën. Later
ontvang je dan alle benodigde informatie, zoals 
de planning, het programma en meer. 

Praktische informatie
Elke workshop ontvangt maximaal 16 kinderen, 
met leeftijden van 7 t/m 9 jaar of van 9 t/m 12 
jaar. Een groep wordt door twee vrijwilligers 
begeleid van en naar de workshops. 

Het programma bestaat uit een gezamelijk
openingopening, lunch en twee workshops. Zowel in de 
ochtend als de middag zijn er vijf paralelle 
workshops op verschillende locaties. De locaties 
bevinden zich op Strijp-S en dus op loopafstand. 

Wat bieden wij?
- Ben onderdeel van het tofste festival op Strijp-S      
en bezorg kinderen de leukste afsluiting van de 
zomervakantie!
- Een vergoeding (cadeaubon) t.w.v. €25,- per dag
- F- Flexibiliteit, geef zelf aan op welke dag(en) je 
erbij bent. 
- Een gezellige tijd met een divers team
- Elke dag verzorgen we een gratis lunch
- Een leuke afsluitende borrel op vrijdagmiddag 3 
september

https://www.youtube.com/watch?v=J3Uhq06COZM
https://www.youtube.com/channel/UCttp9BGVZOdMxkaEmBXH_Xg

