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EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 
Stichting LOEK@YOU ontwikkelt een programma met educatieve activiteiten: 

LOEK@TALENT 

Wat willen we bereiken met educatieve activiteiten?   

Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren mee kunnen doen in 

de maatschappij en dat talenten en kwaliteiten worden versterkt. 

Met de educatieve activiteiten van LOEK@TALENT kan iedereen zijn of haar talenten 
ontdekken en verder ontwikkelen. Plezier en ‘samen doen’ vinden wij ook belangrijk. 

Voor wie zijn de educatieve activiteiten bedoeld?  

De educatieve activiteiten zijn er voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met een 

(redelijk) normale en hoge begaafdheid. De kinderen en jongeren die deelnemen kunnen 
moeilijker mee doen in de maatschappij. Soms is dit tijdelijk en soms is dit blijvend van 
aard. Te denken valt aan kinderen en jongeren met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, 

hechtingsproblematiek, MCDD, TOS, een hoge prikkelgevoeligheid, kinderen die extra 
aandacht behoeven omdat het even niet goed gaat, zoals: buikpijn bij het aangaan van 

nieuwe activiteiten of zenuwen bij het ontmoeten van nieuwe kinderen en jongeren. 

Hoe gaat dat dan tijdens een educatieve activiteit?  

Tijdens de educatieve programma’s worden leerzame activiteiten georganiseerd. De 

activiteiten hebben meestal een maximale duur van 2 uur.  

Centraal in deze activiteiten staan: talenten ontdekken, zelfredzaamheid, zorgen voor 
elkaar, ontmoeten en iets bijdragen aan de maatschappij. De activiteiten zijn onder meer 

gericht op: techniek, dans, creativiteit, scheikunde, natuurkunde. IT, koken, sport, kunst, 
zorgen voor elkaar en een multiculturele samenleving.  

De activiteiten vinden plaats in groepjes van 2 tot 6 kinderen. Er zijn bij iedere activiteit 

2 à 3 vrijwilligers van Stichting LOEK@YOU aanwezig als begeleiding. 



 

  

Waar worden de educatieve activiteiten georganiseerd?   

De educatieve activiteiten vinden meestal plaats op de locatie van Stichting LOEK@YOU 

in Veldhoven. Soms wordt er een uitstapje georganiseerd in de regio. Dit zal dan tijdig 

bekend worden gemaakt.  

Adres locatie Stichting LOEK@YOU: Locht 66A, 5504KE te Veldhoven. 

Wat zijn de kosten om deel te nemen aan de educatieve 

programma’s 

Deelname aan een activiteit van LOEK@TALENT is GRATIS. Een kind kan per activiteit 

inschrijven en meedoen. Er zijn geen verdere verplichtingen.  

Er is een aparte facebook groep met nieuws over de activiteiten: 

https://www.facebook.com/groups/loekattalent/ 

U kunt lid worden van deze groep, zodat u altijd op de hoogte bent van activiteiten. 

Via het mailadres talent@lerenopeigenkracht.nl kunt u doorgeven of u informatie per     

e-mail wilt ontvangen over LOEK@TALENT. 

Het inschrijven voor komende activiteiten kan via: loekattalent.eventbrite.nl . 

Tot slot 

We kijken er naar uit om kennis te maken met u en uw kind tijden een van de 

activiteiten van LOEK@TALENT  

 

 

Leerzame groeten 
 

van de werkgroep LOEK@TALENT 
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