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NIEUWSBRIEF 01/2017 
 

 

 
 

Eerst en vooral wensen we iedereen veel inspiratie en creativiteit voor 
2017! 

 

We hebben heel wat nieuws in petto, hieronder vinden jullie al een eerste overzicht. 
Bovendien zijn we ook heel blij dat de Sint Augustinus school van Brakel met hun 3de leerjaar een 
workshop stempels maken, komt volgen tijdens de maand februari en verder zijn er leuke 
samenwerkingen met enkele bibliotheken! 
 
 
 

LIDKAART 2017 

 
Vanaf nu zijn er lidkaarten te verkrijgen voor ons fablab met uiteraard enkele voordelen voor deze VIP 
leden. 

- Voorrang bij het inschrijven voor nieuwe workshops; 
- Korting van 5,00€ op het inschrijvingsgeld van een workshop; 10,00€ op het inschrijvingsgeld voor 

een workshop vanaf 90,00€; 
- Een gepersonaliseerde lidkaart met foto; 
- Een leuk tasje van Astertechnics. 

Een lidkaart kost 25€ per jaar. 
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DEELNEMERS WORKSHOP 

 
Deelnemers die bij ons een workshop hebben gevolgd, kunnen thuis uiteraard verder experimenteren. 
De gemaakte 3D ontwerpen in Tinkercad kunnen worden afgeprint tegen volgende kostprijs: 

- Printer: Vertex + Wanhao i3 = 10€ opstartkost om te slicen + 1,00€/gram 
- Printer: Wanhao duplicator = 20€ opstartkost om te slicen + 1,00€/gram 

 

 

 

 

OPEN LAB 

 
We hebben de intentie om vanaf maart te starten met een open lab voor zowel jong als oud! 
We stellen onze 3D-printers, lasercutter, snijplotter en ander materiaal ter beschikking om je creatieve, 
innovatieve, technologische en artistieke ideeën vorm te geven. Want je hebt al de kennis maar thuis niet 
de tools om je eigen ontwerpen te creëren.  
Er zal altijd iemand aanwezig zijn van Astertechnics om hier en daar wat richtlijnen te geven. De dagen en 
de uren zullen in een volgende nieuwsbrief nog worden meegedeeld. Het zal afwisselend ’s avonds of op 
zaterdag zijn. 
Uitdagingen voor de ontwerper/uitvinder in jou! 

- Inschrijvingsgeld open lab: 15€/beurt 
- Abonnement open lab: 125€/10 beurten 
- Kosten gebruik 3D printer: Vertex + Wanhao i3 = 10€ opstartkost om te slicen + 1,00€/gram 
- Kosten gebruik 3D printer: Wanhao duplicator = 20€ opstartkost om te slicen + 1,00€/gram 
- Kosten gebruik lasercutter: 2,00€/minuut + 1,50€ voor MDF plaat 4mm dik (50 x 30 cm)  

 

 
 
 
Maximum 20 deelnemers. 
Vanaf 7 jaar tot en met 99 jaar. 
 
Plaats: Diebeke 21 (Industriezone Schendelbeke) te Geraardsbergen 
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BIB CLUB - Demonstratie 3D-Printen  
 
 

Gezien het succes in de bibliotheek van Lierde in oktober, werden we nu ook gevraagd om een 
demonstratie te geven in de bibliotheek van Geraardsbergen. Tijdens de doorlopende demonstratie 
kunnen alle bezoekers van de bibliotheek kennis maken met het 3D printen. Geïnteresseerden kunnen 
zelf een klein ontwerp maken en afdrukken.  
 
Data: maandag 27/02/2017 
Kostprijs: gratis 
Voor jong en oud 
Plaats: Bibliotheek van Geraardsbergen 
 

 

 

 

BIB CLUB – Workshop initiatie 3D-Printen  
 
 

Tijdens deze introductieworkshop leer je eerst hoe je in 3D kan tekenen met het programma TinkerCad. 
Vervolgens leer je “hands on” hoe je de 3D tekening kan uitprinten op één van de printers. 
Data: dinsdag 28/02/2017 
Meer informatie is te verkrijgen bij de bibliotheek van Sint-Lievens-Houtem 
Plaats: Bibliotheek van Sint-Lievens-Houtem 
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MAKERS CLUB 03/2017 - Bouwwedstrijd spaghettibruggen 
 

In deze workshop leren de deelnemers de sterkste vakwerkbrug te ontwerpen met (ongekookte) 
spaghetti! Met computersoftware bepalen ze de krachtswerking in hun ontwerp en optimaliseren ze de 
structuur. Vervolgens maken ze in team een gelijmd schaalmodel van hun brug in spaghetti. Tenslotte 
wordt de brug belast tot ze breekt. 
Het team dat de brug met de meest optimale sterkte/massa-verhouding bouwt, wint de wedstrijd! 
 
Data: woensdag 01/03/2017 
Uren: van 9u00 tot 12u00 
 
Kostprijs: 30,00/kind (materiaal, koek en drankje inbegrepen) 
Maximum 14 deelnemers. 
Kinderen tussen 9 en 13 jaar. 
 
Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Dimitri Coppens van KU Leuven.  
 
Plaats: Diebeke 21 (Industriezone Schendelbeke) te Geraardsbergen 
 

          
                                        

 

NATURE CLUB 03/2017 - Maak je eigen tandpasta van klei 
 

We gaan op ontdekking hoe een bodemprofiel er uit ziet en hoe de bodem ontstaat door sedimentatie of 
afzetting. Daarna gaan we van start voor het maken van tandpasta. 
 
Data: zondag 05/03/2017 
Uren: van 14u00 tot 17u00 
 
Kostprijs: 20,00/kind (materiaal, koek en drankje inbegrepen) 
Maximum 15 deelnemers. 
Kinderen tussen 8 en 12 jaar. 
 
Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met De Helix - Lesley De Bruyne. 
www.facebook.com/dehelix/ 
Plaats: De Helix - Hoogvorst 2 te 9506 Grimminge 
 

 
 

http://www.facebook.com/dehelix/
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MEDIA CLUB 04/2017 - Maak je gekke foto’s nog gekker 
 

De jeugddienst van Geraardsbergen heeft uit een enquête kunnen opmaken dat heel wat jongeren graag 
hun foto’s willen bewerken. Ook wij willen foto’s nog wat leuker en gekker maken…. 
 
Data: woensdag 08/03/2017 + 15/03/2017 + 22/03/2017 
Uren: van 13u00 tot 16u00 
 
Kostprijs: gratis omdat dit in samenwerking is met de Jeugddienst Geraardsbergen, bibliotheek 
Geraardsbergen en Cultuurconnect van de Vlaamse Gemeenschap. 
Maximum 15 deelnemers. 
Kinderen tussen 10 en 15 jaar. 
 
Plaats: Diebeke 21 (Industriezone Schendelbeke) te Geraardsbergen 
 

   
 

 

NATURE CLUB 04/2017 - Skelteren van een blad 
 

Vaak is een skelet-blad heel mooi om te zien. Maar je moet niet wachten tot de natuur het werk doet. Na 
een boswandeling op zoek naar de juiste bladeren, gaan we zelf aan de slag!  
 
Data: zondag 02/04/2017 
Uren: van 14u00 tot 17u00 
 
Kostprijs: 20,00/kind (materiaal, koek en drankje inbegrepen) 
Maximum 15 deelnemers. 
Kinderen tussen 8 en 12 jaar. 
 
Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met De Helix - Lesley De Bruyne. 
www.facebook.com/dehelix/ 
Plaats: De Helix - Hoogvorst 2 te 9506 Grimminge 
 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/dehelix/
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MEDIA CLUB 02/2017 - Maak je eigen website 
 

In deze workshops leren de deelnemers de basis van statische webdesign zodat ze hun eigen website op 
een professionele manier kunnen maken. 
Het is de bedoeling dat tijdens deze sessies ook de website van Astertechnics wordt ontworpen. Een 
website van kinderen voor kinderen! 
 
Data: zaterdag 18/03 + 25/03 + 01/04/2017 
Uren: van 13u30 tot 16u30 
 
Kostprijs: 90,00/kind (materiaal, koek en drankje inbegrepen) 
Maximum 10 deelnemers. 
Kinderen tussen 10 en 15 jaar. 
Deelnemers kunnen hun eigen laptop meebrengen. 
 
Plaats: Diebeke 21 (Industriezone Schendelbeke) te Geraardsbergen 
 

 
 

 

  



Nieuwsbrief 01/2017  7. 
 

 

 

Het 2de Fablab - in de ban van de lente 
 

 
Zou je willen weten hoe een 3D-printer, een lasercutter en een snijplotter werken of lijkt het je leuk om 
met elektronica aan de slag te gaan? Ooit gehoord van breadboard-prototyping?  
Om je creatieve, innovatieve, technologische en artistieke ideeën vorm te geven, kan je komen kennis 
maken met het concept FabLab! 
Uitdagingen voor de ontwerper/uitvinder in jou! 
 
 
Data: maandag 03 april + woensdag 05 april + vrijdag 07 april 2017 
Uren: van 9u00 tot 12u00 
Kostprijs: 90,00€/kind voor de 3 voormiddagen samen (materiaal, koek en drankje inbegrepen) 
 
Maximum 14 deelnemers. 
Kinderen tussen 9 en 12 jaar. 
 
Plaats: Diebeke 21 (Industriezone Schendelbeke) te Geraardsbergen 
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MAKERS CLUB 04/2017 - Maak je eigen microscoop 
 

 

De wereld is een fascinerende plek, dichtbij verbaast ze soms nog meer! Met het lensje van een 
laserpointer, een aangepast statief maken en enkele basisregels van de optica schakelen we de camera 
van een smartphone in als microscoop. Na afloop krijgt iedere deelnemer zijn microscoop mee naar huis. 
 
Data: woensdag 26/04/2017 
Uren: van 9u00 tot 12u00 
 
Kostprijs: 30,00/kind (materiaal, koek en drankje inbegrepen) 
Maximum 14 deelnemers. 
Kinderen tussen 9 en 13 jaar. 
 
Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Dimitri Coppens van KU Leuven.  
 
Plaats: Diebeke 21 (Industriezone Schendelbeke) te Geraardsbergen 
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Inschrijvingen 
 
Inschrijvingen en de aanvraag van de lidkaart gebeuren enkel per mail via info@astertechnics.be met 
vermelding van: 

Volledige naam 
Adres  
Telefoonnummer en mailadres 
Geboortedatum 
Naam van de workshop 
 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld op volgend rekeningnummer BE81 
6528 5010 2224. Gelieve eveneens naam van het kind en naam van de workshop te vermelden bij de 
overschrijving. 
 
Uiteraard krijgt iedere deelnemer na een workshop zijn eigen creatie mee naar huis! 
 
Meer informatie is te bekomen bij Patricia via mail info@astertechnics.be. 
 
 
 
 

mailto:info@astertechnics.be
mailto:info@astertechnics.be

