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I N L E I D I N G 

De Stichting Archikidz Enschede is opgericht op16-01-2015 en onder nummer 
62469487 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Archikidz Enschede organiseert voor kinderen van 7 – 12 jaar een workshop, met als 
doel om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met hun gebouwde 
omgeving. Als zij het voor het zeggen hadden…hoe zou hun huis, school, sport- 
en speelveld er uitzien? Onder begeleiding van architecten bouwen de kinderen 
een maquette van hun droomhuis, huis voor hun huisdier of fantasiebouwwerk, 
geïnspireerd op het thema van die dag.

Een belangrijk gegeven van Archikidz is, is dat het gratis is. Het wordt mogelijk 
gemaakt door sponsoring, donaties en subsidies, zowel in geld als in natura. Ook de 
begeleiding van de kinderen op de dag zelf, gebeurt geheel op vrijwillige basis.

Archikidz heeft in het voorjaar van 2016 voor het eerst plaats gevonden in Enschede. 
In Amsterdam begon het al in 1998 in de Beurs van Berlage onder de naam Stichting  
Bouwen in de Beurs. In 2001 ontving  deze de Prins Bernhardprijs voor Kunst- en 
Cultuureducatie. In 2009 werd de Stichting Archikidz Amsterdam opgericht als 
opvolger van de Stichting Bouwen in de Beurs en in de afgelopen jaren hebben zo’n 
10.000 kinderen in heel Nederland hun droomhuis kunnen bouwen. 
Inmiddels vindt Archikidz plaats in onder andere Zaandam, Lissabon, Bergen, 
Barcelona, Haarlem, Rotterdam en Sydney.

Dit projectplan beschrijft waar Archikidz Enschede voor staat, wat we willen doen 
en hoe we dat realiseren. In het eerste hoofdstuk zullen we ingaan op onze missie, 
visie, doelstelling en de maatschappelijke behoefte. In hoofdstuk twee wordt het 
daadwerkelijke evenement beschreven en in hoofdstuk drie gaan we in op het 
maketingplan. 
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Maatschappelijke behoefte 
missie, visie doelstelling

Maatschappelijke behoefte
De Stichting Archikidz signaleert in de maatschappij een aantal ontwikkelingen, die 
we op positieve wijze willen beïnvloeden:

• Aandacht en betrokkenheid
Als gevolg van een steeds meer individualistische samenleving kampen steden 
met een afnemende aandacht voor de gebouwde en natuurlijke omgeving. Je zou 
kunnen zeggen dat de zorg steeds meer wordt overgelaten aan anderen, in het 
bijzonder de gemeente. Wij denken dat kinderen door hun’ onschuldige’ kijk op de 
wereld een makkelijke toegang hebben tot die omgeving. Door kinderen op een 
speelse en educatieve manier mee te laten denken over hun eigen (droom)huis, 
straat of wijk verwachten we een hogere betrokkenheid, meer zelfbewustzijn en 
besef van de overwegingen die gepaard gaan met het maken van die omgeving.

• Solidariteit
Typerend voor een stad is een grote spreiding van sociaal economisch zwakke 
gezinnen en hoger opgeleide tweeverdieners met kinderen. Archikidz wil graag een 
brug slaan tussen die twee uitersten. Kinderen zijn van nature meer ongedwongen 
in de omgang met de ‘ander’. Daarom bieden wij hen de ruimte en gelegenheid 
elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te begrijpen. Iedereen is 
welkom bij Archikidz vanuit zijn eigen achtergrond. Ons doel is het versterken van 
saamhorigheid en verbondenheid met de Nederlandse, in het bijzonder met de 
Enschedese multiculturele samenleving.
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• Creativiteit
Het valt ons op dat kinderen die in een stad wonen in toenemende mate in huis 
spelen om verschillende redenen. Het fysieke spelen en creatief bezig zijn met elkaar 
vermindert. Gamen, chatten en televisiekijken hebben een groot aandeel in de 
vrijetijdsbesteding van kinderen. Zandkastelen en boomhutten zijn al lang ingeruild 
voor de Playstation, Switch en het tablet. Archikidz wil kinderen weer in aanraking 
brengen met hun creativiteit op een speelse manier door een ‘ouderwets’ aanbod 
van knippen, prikken en plakken. In deze optiek ligt de vaardigheid je zelf creatief te 
uiten aan de basis van de ontwikkeling tot een gezond en harmonisch mens.

Missie
Archikidz heeft als doel om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten 
maken met hun (gebouwde) omgeving.

Een belangrijk gegeven is dat Archikidz gratis is en dat we het toegankelijk maken 
voor Enschedese kinderen uit alle lagen van de bevolking. Archikidz wil ruimte 
bieden voor ontmoeting en samenwerking. Achtergrond en afkomst spelen geen rol. 
Het enige dat telt is fantasie en plezier om samen bezig te zijn met ideeën.
Onze aandacht richt zich vooral op kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om 
deel te nemen aan een dergelijk evenement.

Visie
Elk kind woont in een gebouw in een straat of plein in een dorp of stad. Die 
gebouwen, straten, steden en dorpen komen er niet zo maar. Die worden ontworpen 
en gebouwd, nadat er over nagedacht is.

Als kinderen het voor het zeggen hadden, hoe zou dan hun stad, dorp, straat, sport- 
en speelveld er uit zien? Wat zouden ze willen veranderen in hun eigen stad? Wat 
maakt een huis tot een fijn huis?

Archikidz Enschede gelooft in de creatieve kracht van kinderen. Wij willen ze 
uitnodigen deze te ontdekken door mee te denken, mee te doen en mee te ‘bouwen’ 
aan hun eigen (leef )omgeving.

Doelstelling
Archikidz Enschede organiseert een gratis architectuurworkshop voor kinderen van 7 
– 12 jaar. Onder begeleiding van architecten bouwen de kinderen een maquette van 
hun droomhuis, luchtkasteel of fantasiebouwwerk, geïnspireerd op het thema van de 
dag.
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Archikidz Enschede, 
beschrijving van het 
evenement

Wat:   Architectuurworkshop voor circa 100 kinderen
Voor wie:  Kinderen in de leeftijd van 7 – 12 jaar
Door wie:  Circa 50 vrijwilligers
Waar:   TETEM kunstruimte 
  Roombeek Cultuurpark Enschede
Wanneer:  25 Maart 2023 
Kosten:  Circa  €8.000,-

Stichting Archikidz Enschede organiseert een gratis evenement waarbij ongeveer 
100 kinderen van 7 tot 12 jaar, gedurende een zaterdagmiddag hun eigen ontwerp 
voor een droomhuis in maquette kunnen bouwen in relatie tot het dagthema. Het 
evenement zal jaarlijks plaatsvinden in Enschede.

De Workshop
In een grote, voor het doel aangeklede ruimte (aangekleed naar het thema-van-die-
dag) werken acht tot tien kinderen aan één werktafel begeleid door één tot twee 
architecten. De tafels staan gegroepeerd naar gelang de onderdelen van het thema, 
om het voor de kinderen overzichtelijk te maken.

De middag begint met een feestelijke ontvangst van de kinderen, ze worden 
begeleid naar hun tafel en maken daar kennis met hun eigen architect. 
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De workshop wordt plenair geopend door theatermaker Dolf Moed. Hij houdt een 
korte presentatie met uitleg en illustraties over het thema van de dag. Daarna gaan 
de kinderen terug naar hun tafels om te beginnen met tekenen en bouwen. Ze 
hebben twee uur de tijd voor het maken van hun maquette.

Op tafels zijn verschillende basismaterialen uitgestald waarmee de kinderen aan 
de slag kunnen. Elders in de zaal staan ‘materialenwinkels’ met uiteenlopende 
aanvullende materialen. Hier kunnen de kinderen komen ‘shoppen’ voor hun 
maquettes.

In de zaal zijn een aantal vrijwilligers (de ‘handige helpers’) met scherpe messen, 
scharen, hamers en zagen actief, om het gevaarlijke snij-, timmer-, zaag- en knipwerk 
te kunnen doen, dan wel de kinderen er bij te ondersteunen.

Dolf Moed loopt rond (met microfoon) en praat met de kinderen over hun ontwerp. 
Tijdens het bouwen is er een beeldshow te zien om de fantasie van de kinderen te 
prikkelen.
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Marcom plan
1. Inleiding
1.1 Wat is Archikids?
Archikidz Enschede organiseert voor kinderen van 7 – 12 jaar een workshop, met 
als doel kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met hun gebouwde 
omgeving. Onder begeleiding van architecten bouwen de kinderen een maquette 
van hun droomhuis, luchtkasteel of fantasiebouwwerk, geïnspireerd op het thema 
van die dag. Archikids is een gratis workshop. Het wordt mogelijk gemaakt door 
sponsoring, donaties en subsidies, zowel in geld als in natura. Ook de begeleiding 
van de kinderen op de dag zelf, gebeurt geheel op vrijwillige basis.

1.2 Missie ( reason to be)
Archikidz Enschede heeft als doel kinderen op een laagdrempelige manier kennis te 
laten maken met hun (gebouwde) omgeving.

Een belangrijk gegeven is dat Archikidz gratis is en dat het zich richt op Enschedese 
kinderen uit alle sociale lagen van de bevolking. Archikidz wil ruimte bieden voor 
ontmoeting en samenwerking. Achtergrond en afkomst spelen geen rol. Wat telt is 
fantasie en plezier om samen te bedenken en te bouwen.

Onze aandacht richt zich vooral op kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om 
deel te nemen aan een dergelijk evenement.

1.3 Visie (the dream)
Elk kind woont in een gebouw in een straat of plein in een dorp of stad. Die 
gebouwen, straten, steden en dorpen komen er niet zo maar. Die worden ontworpen 
en gebouwd, nadat er over nagedacht is.
Als kinderen het voor het zeggen hadden, hoe zou dan hun stad, dorp, straat, sport- 
en speelveld er uit zien? Wat zouden ze willen veranderen in hun eigen stad? Wat 
maakt een huis tot een fijn huis?
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Archikidz Enschede gelooft in de creatieve kracht van kinderen. Wij willen ze 
uitnodigen deze te ontdekken door mee te denken, mee te doen en mee te ‘bouwen’ 
aan hun eigen (leef )omgeving. 

2. Marketinganalyse

Interne analyse
Sterk Zwak
• Inspirerende leerzame workshop
• Begeleiding door echte architecten
• Bewezen succes in Amsterdam en 

Rotterdam
• Internationaal concept (Barcelona, 

Buenos Aires, Rotterdam en Sydney)
• Drie jaar succesvol ervaring met het 

evenement in Enschede
• Heldere opzet voor Enschede
• Enthousiaste vrijwilligers
• Groot netwerk.

• Beperkte tijd vrijwilligers
• Afhankelijk van sponsoring 
• Zoekende naar definitieve locatie in 

Enschede.

Externe analyse
Kansen Bedreigingen
• Er is steeds meer behoefte aan 

aandacht en betrokkenheid bij de 
omgeving

• ‘Betekenisvol leren’ is een speerpunt 
in Enschede 

• Er bestaat een groot verschil op 
sociaal cultureel vlak in Enschede

• Ouders vinden leuke educatieve 
workshops belagrijk voor de 
ontwikkeling van hun kinderen.

• Kinderen houden van- en zijn 
gewend veel te gamen en televisie te 
kijken

• Er komen steeds meer indoor 
speelhallen

• Veel ouders zijn druk en nemen 
daardoor minder deel aan culturele 
evenementen

• Ouders weten vaak niet wat er te 
doen is en kijken veelal op de dag 
zelf of er in de omgeving nog iets 
leuks te doen is voor de kinderen.
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Dolf Moed tijdens Archikidz Enschede 2022
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2.1 Belangrijkste marketingcommunicatie issues:
• Hoe kan Archikidz met hun inspirerende en leerzame workshop geleid door echte 

architecten de aandacht van drukke ouders trekken zodat deze op 25 maart 2023 
naar de inspirerende en leerzame workshop te komen in plaats van naar een 
indoor speelhal? 

• Hoe kan Archikidz gebruik makend van hun bewezen succes in andere steden 
inspelen op het speerpunt ‘betekenisvol leren’ van de gemeente Enschede en 
sponsoring kan genieten in de vorm van communicatie uitingen waardoor 
ouders en kinderen tijdig op de hoogte zijn van het evenement?

3. Doelstelling
3.1 Wat willen we bereiken?
Het succesvol introduceren van een gratis architectuurworkshop voor 100 kinderen  
van 7-12 jaar uit alle lagen van de bevolking. Het evenement heeft potentie om uit te 
groeien tot een jaarlijks terugkerend creatief en educatief evenement. 

3.2 Marketingstrategie
Hoe wil je het gewenste aantal deelnemers bereiken?
Middels penetratiestrategie = het aantrekken van nieuwe gebruikers.

4. Voor wie? 
4.1 Doelgroepen en communicatiedoelgroepen.
Marketing doelgroep: kinderen woonachtig in Enschede in de leeftijd 7-12 jaar  uit 
verschillende sociale lagen. Dit zijn de potentiele deelnemers/ afnemers waarop de 
organisatie zich richt. 
• Segmentatie op basis van demografische kenmerken
• 13.500 basisschool leerlingen in Enschede ( bron jeugdmonitor gemeente 

Enschede);
• 28,2 % van de Enschedese bevolking is zelf in het buitenland geboren of heeft 

tenminste 1 ouder die in het buitenland is geboren;
• Twekkelerveld heeft gemiddeld het laagste inkomen. Stokhorst gemiddeld het 

hoogste inkomen;
• In Zuid wonen de meeste mensen met een andere nationaliteit of etniciteit.

4.2 Communicatiedoelgroepen:
De groep(en) waarvoor specifieke communicatieactiviteiten ondernomen moeten 
worden. Deze groep is vaak breder dan de doelgroep die alleen bestaat uit de 
deelnemers/afnemers.:
Primair:
• Kinderen woonachtig in Enschede in de basisschool leeftijd 7-12 jaar
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Secundair:
• Ouders van basisschoolkinderen
• Basisscholen
• Sponsors ( bedrijven, bouwfondsen, onderwijsinstellingen, gemeente Enschede 

etc)

5. Merkidentiteit en positionering
De merkidentiteit en positionering zijn beide strategisch van aard en worden voor de 
lange termijn vastgesteld. De belangrijkste elementen hierin zijn: 

1. Merkmissie 
De merkmissie is “ the WHY” van Archikidz. 
• Archikidz Enschede gelooft in de creatieve kracht van kinderen. Wij willen 

kinderen  uitnodigen deze te ontdekken door mee te denken, mee te doen en 
mee te ‘bouwen’ aan hun eigen (leef )omgeving. 

2. Merkessentie
De weerslag van de positionering in 1 of 2 woorden.
• Ontdekken & Maken
3. Merkbelofte
• De functionele en of emotionele belofte over het strategische voordeel dat 

potentiele gebruikers cq afnemers krijgen.
• Een huis bouwen zoals je zelf wil!
4. Bewijsvoering
Van de merkbelofte: the reason to believe
• Begeleiding van echte architecten
• Een echte maquette maken van allerlei materialen
• Succes bij kinderen (voorgaande drie jaren)
• Voldoende bedrijven uit de bouwsector zijn tot nu toe bereid het evenement 

te sponsoren
5. Merkpersoonlijkheid
Die de stijl, de taal en de houding van het merk bepaalt.
• Informeel, Jong, creatief, open, verbindend, gericht op samenwerken 

Elk van deze elementen is een potentiele bron om het merk te onderscheiden 
en waarde de creëren. De merkidentiteit vormt de basis voor de (marketing) 
communicatie  en geeft teven richting aan innovatie en culuur.

De 3 criteria die de kracht van de merkidentiteit bepalen: Ben je in de ogen van de 
marketingdoelgroep relevant, geloofwaardig en onderscheidend. 
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6. Propositie : wat is de boodschap? 
Wonen op het water,
Een huis bouwen zoals je zelf wil! 

7. Welke Marketingcommunicatie instrumenten gaan we inzetten? 
Online, direct marketing, Sponsoring, PR & Voorlichting

8. Marketingcommunicatiemix: uitwerking naar middelen 
• Reclame (outdoor) 
• Online marketingcommunicatie (facebook)
• Eigen facebookpagina met een evenement uitnodiging.
• PR en Voorlichting (basisscholen, gemeente Enschede)
• Bericht via de digiduif van verschillende basisscholen.
• Sponsoring (maatschappelijk, Cultuur, kunst, onderwijs etc)
• Contacten met stichtingen, fondsen, instellingen. 
• Direct marketing (flyer op basisscholen)
• Print via rugzakjes van basisschoolkinderen 

Archikidz Enschede 2016 

 7 

 
De 3 criteria die de kracht van de merkidentiteit bepalen: Ben je in de ogen van de 
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Een huis bouwen zoals je zelf wil!  
 
 
7. Welke Marketingcommunicatie instrumenten gaan we inzetten?  
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Analyse deelname Archikidz 
2022

Op 2 april 2022 heeft de vijfde editie van Archikidz  Enschede plaatsgevonden bij 
Tetem en De Museumfabriek in Roombeek Cultuurpark. Het thema was dit jaar  ‘Een 
huisje aan de Melkweg’. 

Deelnemers
Op 16 februari, ruim twee maanden voor aanvang van het evenement, startte de 
inschrijving voor de deelnemers;

• Aantal deelnemers: 79
• Gemiddelde leeftijd: 9,3
• Verdeling leeftijd:
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Herkomst deelnemers
Spreiding deelnemers in Enschede:

Spreiding deelnemers buiten Enschede:
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Vrijwilligers tijdens Archikidz Enschede 2022



19

Vrijwilligers - aantallen 2022
In totaal hebben er 28 vrijwilligers op verschillende dagdelen in verschillende 
functies geholpen:

• Opbouw: 3
• Architecten: 15
• Manusjes van alles: 4
• Handige helpers: 6
• Materiaaltafel beheer: 3

Totaal unieke vrijwilligers: 28 

Vrijwilligers - functies 2022
Tijdvak A – Opbouwen
• De opbouwers gaan aan de slag om de hal en de knutselruimte aan te kleden en 

te versieren, volgens een vooraf gemaakt plan.

Tijdvak B – Archikidz 2022!
• De manusjes-van-alles verwelkomen en registreren de kinderen en dragen zorg 

voor een veilige sfeer. Ze letten op of de kinderen plezier hebben en zich prettig 
voelen, begeleiden de kinderen desgewenst naar de wc, en hebben antwoord op 
alle vragen die niet met het bouwen te maken hebben.

• De architecten begeleiden de kinderen bij het ontwerpen en in elkaar zetten van 
hun (droom)huis. Elke architect is gekoppeld aan een groepje kinderen.

• De handige-helpers helpen de kinderen met het knutselen van hun bouwwerk. 
Ze hanteren de scherpe scharen en stanleymessen, geven advies, bieden een 
helpende hand en moedigen de kinderen aan.

• Sterke timmerlui beheren de werkbanken voor het grotere zaagwerk dat niet aan 
tafel gedaan kan worden.

• Het beheren van de materiaal-tafels: de kinderen helpen bij het kiezen van hun 
gewenste materiaal.
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Kosten / baten
Er zijn afspraken gemaakt met TETEM.  Reeds bekende en gemaakte kosten zijn 
opgenomen in het onderstaande overzicht.  De overige kosten zijn gebaseerd op de 
kosten van Archikidz Enschede 2022. 

Begroting Archikidz Enschede 2023
, kosten sponsor

Locatie Diverse ruimtes TETEM 2.500,00€                 TETEM
techniek 200,00€                    TETEM
meubilair 300,00€                    TETEM
(knutsel) materiaal/materieel 450,00€                   
aankleding  150,00€                   
personeel locatie TETEM 600,00€                    TETEM
personeel locatie TETEM 150,00€                   
artiest 900,00€                   
afval afvoer 150,00€                   

Organisatie Kamer van koophandel ‐€                          
bankrekening 130,00€                   
evenementen verzekering 150,00€                    TETEM
aansprakelijkheid 250,00€                    TETEM

Marketing website 130,00€                   
drukkosten 100,00€                   
fotograaf 100,00€                   
filmer 250,00€                   
ntb ‐€                          

Catering koffie/thee/ranja (vrijwilligers en ouders) 150,00€                   
lunch (vrijwilligers) 150,00€                    Jumbo Melkhal
middagsnack (kinderen en vrijwilligers) 50,00€                       Jumbo Melkhal
afsluitende borrel (vrijwilligers) 200,00€                   
attenties / dankzegging 50,00€                       ntb

Algemeen reiskosten 150,00€                   

Kosten totaal 7.110,00€                
onvoorzien 10% 711,00€                   

TOTAAL 7.821,00€                

Totale kosten 7.821,00€                
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Dekkingsplan
Hieronder geven we het verwachtte dekkingsplan aan voor Archikidz Enschede 2023.  
Hoofdsponsor dit jaar is Tetem, deze zal de huisvesting en vaste inventaris voor zijn 
rekening nemen. We verwachten, gebasseerd op de ervaring van de vorige editie 
van Archikidz, via eigen netwerken vanuit de bouwkolom en een fonds de totaal 
begrote kosten te kunnen dekken. Door het succes van vorige edities van Archikidz 
is enigzins naamsbekendheid gewonnen en zijn sponsoren reeds bekend met het 
evenement. Het verwachtingpatroon is dat de sponsoren kunnen worden uitgebreid, 
met name op basis van diensten en producten ten behoeve van de aankleding. Hier 
zal extra aandacht naar uitgaan. 

Bijdrage Tetem 4.000,00€                 bevestigt

Bijdrage Fondsen Fonds 1 Rabobank
Fonds 2 ntb

Sponsoring bedrijven financieel 1.600,00€                 bouw gerelateerde bedrijven
1.100,00€                 architecten
700,00€                     overige en particulieren

Sponsoring in natura 300,00€                     diverse (bouw)materialenhandel
50,00€                       diverse bedrijven

250,00€                     filmer
100,00€                     fotograaf
200,00€                     Jumbo Melkhal

Totale dekking 8.300,00€                

over/‐tekort 479,00€                    
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Projectteam

Het projectteam wordt gevormd door:
Geral Grefte1    geral@archikidzenschede.com
Sander ter Harmsel2  sander@archikidzenschede.com
Moniek Otten3  moniek@archikidzenschede.com
Marcel Oude Wolbers  marcel@archikidzenschede.com
Judith Lansink   judith@archikidzenschede.com
Martijn Giebels  martijn@archikidzenschede.com
Gaby Declemy          gaby@archikidzenschede.com
Joyce van Ginhoven  joyce@archikidzenschede.com
Anneke de Groot  anneke@archikidzenschede.com

1 Tevens voorzitter bestuur Stichting Archikidz Enschede
2 Tevens secretaris bestuur Stichting Archikidz Enschede
3 Tevens penningmeester bestuur Stichting Archikidz Enschede

Archikidz is als evenement door Gerda Zijlstra naar Enschede gehaald. Tot 2017 was 
zij tevens voorzitter van het bestuur van Stichting Archikidz Enschede. 

 
Contact
Stichting Archikidz Enschede
Lonnekerspoorlaan 78
7523JG Enschede

KVK 62469487

T. 06 4125 0936 (secretaris)
E. info@archikidzenschede.com
www.archikidzenschede.com
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B i j l a g e n

Archikidz 2016
Datum: 19 maart 2016
Locatie: Saxion Hogeschool
Thema: Te Gek Wonen!
Deelnemers: 100
Bijzonder gastheer: Dolf Moed
Special Guest: Harry Abels (IAA Architecten)

Fotografie: Jeannet Stassen
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Archikidz 2017
Datum: 18 maart 2017
Locatie: Saxion Hogeschool
Thema: Huis voor je huisdier
Deelnemers: 122
Bijzonder gastheer: Dolf Moed
Special Guest: Taecke Halma (Wiegerinck architecten)

Fotografie: Petra Kroeze - Ditbenikfotografie
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Archikidz 2018
Datum: 24 maart 2018
Locatie: Tetem en AKI Academy of Art & Design
Thema: Wonen op Water
Deelnemers: 102
Bijzonder gastheer: Dolf Moed
Special Guest: Ady Steketee

Fotografie: Jeannet Stassen
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Archikidz 2019
Datum: 23 maart 2019
Locatie: Tetem en De Museumfabriek
Thema: Wonen in de Wolken
Deelnemers: 95
Bijzonder gastheer: Dolf Moed

Fotografie: Jeannet Stassen
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E N S C H E D E

Archikidz 2022
Datum: 2 april 2022
Locatie: Tetem en De Museumfabriek
Thema: Een huisje aan de Melkweg
Deelnemers: 79
Bijzonder gastheer: Dolf Moed

* Vanwege de coronapandemie hebben we in 2020 en 2021 geen editie van Archikidz 
Enschede kunnen organiseren.
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