
Na een tijdje proefdraaien is het eindelijk zover, 
zaterdag 8 oktober 2016 gaat het KennisLab in  
de Bibliotheek Steenwijk officieel open. 

Wethouder mevrouw D. Frantzen zal om 11.00 uur de 
officiële openingshandeling verrichten. Daarna is er tot 
16.00 uur van alles te zien en te doen. Ook de Bibliotheek 
is tot 16.00 uur geopend, dus u kunt tevens terecht voor 
het inleveren of lenen van materialen.

 » DEMONSTRATIES 3D PRINTERS & LASERSNIJDER
 » GREEN TEAM TWENTE MET WATERSTOFAUTO
 » VIRTUAL REALITY, AUGMENTED REALITY & LITTLEBITS
 » SCIENCE ON TOUR & WOWI BUS

11.00 uur
8 oktober

officiële opening

Kennis
Lab!

KennisLab de Bibliotheek Kop van Overijssel
Meppelerweg 47a | 8331 CS Steenwijk | T. 0521 513 273
Openingstijden: zaterdag van 10.00 - 12.30 uur



 

Bibliotheek Kop van Overijssel  
heeft een eigen KennisLab! 

Bij het KennisLab staan deze bijzondere apparaten met heel veel mogelijkheden. 
Wat dacht je van een lasercutter, waarmee je in elke gewenste vorm hout of plexi-
glas kunt snijden? Of van een 3D-printer waarmee je bijna alles kunt printen, 
van legosteentjes tot de Eiffeltoren? Of een vinylsnijder voor stickermateriaal? 
Bij KennisLab kun je hier allemaal mee aan de slag! Het KennisLab is toegankelijk 
voor alle bezoekers van de Bibliotheek Kop van Overijssel, dus ook voor niet-leden. 

> LASERCUTTER
> 3D-PRINTERS 
> VINYLSNIJDER

Het KENNISLAB is gevestigd in het souterrain. Dit is een leer- en werkplaats waar iedereen 
spelenderwijs kennis kan maken met alle aspecten van digitale fabricage. Na de officiële 
opening is er een open inloop en zijn er demonstraties met de 3D printers en lasersnijder. 

Bij de hoofdingang van Bibliotheek Steenwijk staat het GREEN TEAM TWENTE met een 
waterstofauto. Het Green Team is een groep studenten met als doel het ontwerp en bou-
wen van de meest efficiënte waterstofauto. 

Op de eerste verdieping kunt u kennismaken met VIRTUAL REALITY BRILLEN, AUGMENTED 
REALITY & LITTLEBITS. Kom in een virtuele wereld, bekijk animaties of maak een gadget 
met elektronische modules.

Op de tweede verdieping is SCIENCE ON TOUR aanwezig. Een team studenten toont een 
verzameling kijk- en doe- experimenten, gebaseerd op verrassende of intrigerende na-
tuur- en scheikundige verschijnselen. Dit initiatief van de Universiteit Twente is in het 
leven geroepen om jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 te interesseren voor techniek en 
natuurwetenschappen.

Achter de Bibliotheek op de personeelsparkeerplaats staat de  
WOWI BUS (workshop on wheels). In deze mobiele versie van 
het KennisLab kunt u onder meer kennis maken met 
3D printen, de lasersnijder en programmeren.
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