
                                                                                                          Maastricht, 8 december 2022 

                                         PERSBERICHT                                                                                                                                                               
   

DoeLab Westelijke Mijnstreek in Sittard wint de Stimulusprijs 2022  
 
Op donderdag 8 december werd door de Stichting Stimu-leren de jaarlijkse Stimulusprijs uitgereikt 
aan het DoeLab Westelijke Mijnstreek in Sittard. 
Het DoeLab is in 2020 opgestart, maar heeft door Corona pas in het schooljaar 2022 volop kunnen 
draaien. Op dit moment hebben bijna 2000 kinderen kunnen spelen met de techniek en wie weet 
dat ze straks verder gaan via een technische opleiding naar een uitdagende baan in de techniek. 
Dit sluit volgens de jury naadloos aan bij de doelstelling van de Stichting Stimu-leren. 

 
De motivering voor deze toekenning is dat het DoeLab vooral op een 
praktische en laagdrempelige manier kinderen van de basisscholen 
in de regio laat kennismaken met techniek. Aan de hand van thema’s 
zoals duurzaamheid, water en historie worden praktische 
toepassingen gemaakt met gebruikmaking van onder andere 
robotjes en zonnepaneeltjes.  
Tijdens de uitreiking lieten de kinderen zien dat ze het werken in en 
met techniek met veel enthousiasme en plezier deden. Dit is een 
mooie manier om de techniek in een actuele setting dichtbij de 
kinderen te brengen. Dit sprak de jury zeer aan. 
Op de foto zijn twee mensen te zien die met veel inzet, 
doorzettingsvermogen en vooral met veel liefde voor de techniek het 
DoeLab vorm en inhoud hebben gegeven. 
 

Het zijn Dennis Sevriens (links) van Kindante, die een beeldje kreeg van Jan Pieter Minckelers uit 
handen van de echte ‘Minckelers’. Thijs van Thoor (rechts) van het DaCapo College nam een 
check van € 500,= in ontvangst van Wil Lemmens, voorzitter van de Stichting Stimu-leren. 
Samen met de kinderen werd na afloop nog een klein feestje gevierd. 
 
De Stichting Stimuleren reikt de Stimulusprijs al uit sinds 1999. Het doel van deze jaarlijks 
terugkerende prijs is het stimuleren en/of promoten van het vak techniek over de volle breedte in 
de Euregio Maas-Rijn. De stichting richt zich hierbij vooral op activiteiten voor jongeren. 
  
Correspondentie-adres:   
Wil Lemmens, Voorzitter Stichting Stimu-leren 
Memorielaan 11, 6226DB Maastricht 
Telefoon: 0653654590  
e-mail: wil.lemmens@wxs.nl  
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 Contact Stichting Stimuleren:                              
 e-mail: info@stichtingstimuleren.nl 
 Website: www.stichtingstimuleren.nl 
 Inschrijving Kamer van Koophandel: 14090701 
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