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De Wereldtentoonstelling
Al sinds het jaar 1851 worden er grote internationale 
tentoonstellingen georganiseerd onder de naam 
World Expo: Wereldtentoonstelling dus. 
De deelnemende landen laten daar hun nieuwste 
ideeën zien. Belangrijke vindingen zoals de 
eerste telefoon en de auto werden allemaal op een 
Wereldtentoonstelling aan de wereld gepresenteerd. 
Voor de wereldtentoonstellingen worden vaak 
nieuwe gebouwen gebouwd. Zoals de Ei�eltoren 
in Parijs en het Atomium in Brussel. In 2015 is de 
wereldtentoonstelling in Milaan. En Nederland is 
daar ook vertegenwoordigd! 
 
En jij?
Heb jij ook een uitvinding die je wel wilt laten zien op 
de Wereldtentoonstelling? Dan is nu je kans! Met 
Jouw Slimste Idee kun je jouw gemeente vertegen-
woordigen in onze eigen ‘Wereldtentoonstelling’ 
tijdens de Dutch Technology Week 2015! Dus ga snel 
naar www.jouwslimsteidee.nl en stuur nu je 
idee in. Elk idee is welkom!
 
Met de burgemeester naar de finale
Een jury bekijkt hoe origineel en slim 
jouw idee is. De beste ideeënbedenkers gaan door 
naar de finale in De Ontdekfabriek. Alle finalisten 
worden daarbij geholpen door een coach: misschien 
mag jij wel samen met je eigen burgemeester 
naar de finale!
 
Doe mee en win!
Iedereen tot en met 12 jaar kan meedoen. 
Alleen of met z’n tweeën. Het is supergemakkelijk: 
ga naar www.jouwslimsteidee.nl, 
stuur je idee in vóór 17 april 2015, werf stemmen en 
win een echte iPad!

Dit project is mogelijk gemaakt door de gemeenten Best, Eindhoven, Gemert-Bakel, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard en Veldhoven.
Sponsoren en partners: PHC Telecom, Studio 040, De Lage Landen, Korein Kinderplein, 
Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Uitvoering: De Ontdekfabriek
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