Ontdekfabriek voor schoolreisjes
door Corrie de Leeuw (ED) zaterdag 17 januari 2009

In gebouw SAN op Strijp S komt de Ontdekfabriek van Trudo. foto Kees Martens
Strijp S moet de perfecte plek voor een schoolreisje worden: " Met skaten, boulderen en de
Ontdekfabriek op het programma", schildert Trudo-directeur Thom Aussems. "Er gaan nog
altijd meer bussen de stad uit dan de stad in voor een schoolreisje. Dat moet anders."
Aussems heeft de nieuwjaarsreceptie van Trudo (afgelopen donderdag) aangegrepen om de plannen
voor de Ontdekfabriek wereldkundig te maken. En natuurlijk om meteen al 'vrienden van de
Ontdekfabriek' te werven, die zich op www.deontdekfabriek.nl kunnen aanmelden.
Het plan wordt behalve door Trudo, ondersteund door de gemeente Eindhoven, de BOM (Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij), de Kamer van Koophandel en de Frencken Group.
De Ontdekfabriek komt in het middelste van de oude Philips fabrieksgebouwen van de Hoge Rug op
Strijp S (gebouw SAN). Trudo wordt eigenaar van het pand. Het plan voor de Ontdekfabriek is van
Veldhovenaar Hugo Vrijdag en Chris Voets uit Bergeijk.
Vorig jaar juli kregen ze groen licht van Trudo en de gemeente om hun plan verder uit te werken.
De Ontdekfabriek is in zekere zin de opvolger van het Evoluon. Het wordt een plek waar kinderen op
speelse en cratieve manier kennis kunnen maken met technologie. "Het wordt een soort
technologiemuseum, maar dan wel een waar je vuile handen krijgt", aldus Vrijdag.
Onder begeleiding van techneuten, kunstenaars en docenten (in opleiding) kunnen kinderen er
'spannende innovaties en Willie Wortel-brouwsels' bedenken, maken en tentoonstellen. "In een
technologiemuseum zie je de eerste cd-speler in een vitrinekastje staan. Bij ons kunnen kinderen die
uit elkaar peuteren. En dan vertelt iemand er ook nog bij hoe die werkt en dat die hier in Eindhoven
bedacht is."
De Ontdekfabriek gaat in 2010 open. Doordeweeks voor schoolklassen en in de weekenden en
vakanties voor iedereen. Ook voor kinderfeestjes is de Ontdekfabriek straks een leuk uitje. In totaal
kunnen er 240 kinderen tegelijk terecht.

