Netwerkbijeenkomst 2019
Technasium Brabant-Oost, vrijdagmiddag 1 februari
Beste lezer,
Het technasiumnetwerk Brabant-Oost organiseert haar jaarlijkse
netwerkbijeenkomst. Ca. 330 leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo maken dan graag kennis met de vele
verschillende bedrijven die werken in een bèta-technische richting, zo krijgen zij een beeld van wat de bètawereld
allemaal te bieden heeft.
De komende netwerkbijeenkomst zal zijn op vrijdagmiddag 1 februari van 15.00 tot 17.00 uur. We maken hiervoor
voor de tweede keer gebruik van de volgende locatie: de Automotive Campus in Helmond. Voor dit event zijn wij
weer op zoek naar bedrijven en instellingen die door hun deelname een bijdrage willen leveren aan het
technasiumonderwijs. We zouden het enorm waarderen wanneer u (weer) aanwezig wilt zijn. De leerlingen zullen u
kunnen vinden bij een tafel of stand, waar ze graag iets horen of zien van wat uw bedrijf doet en waar ze graag hun
vragen willen stellen. Daarnaast zullen er geïnteresseerde leerlingen zijn die contact met u proberen te leggen om in
een keuzeproject met uw bedrijf als opdrachtgever samen te werken.
U kunt u aanmelden via ons aanmeldformulier (https://goo.gl/forms/yfowc4iQkf0SZ7ur1) als zowel standhouder als
gast. Voor vragen kunt u altijd terecht bij één van onze technatoren, de netwerkregisseur of via ons e-mailadres
info@technasiumbrabantoost.nl. Mocht u onverhoopt deze editie niet kunnen of willen deelnemen dan vinden we
het ook prettig om iets van u te horen.
Een impressie van de vorige edities vindt u op: www.technasiumbrabantoost.nl. Wij zijn ook te vinden op
www.facebook.com/technasiumbrabantoost, www.twitter.com/technasiumbo en
https://www.linkedin.com/groups/4823051/. Tot slot: het delen van dit bericht binnen uw bedrijf of naar andere
bedrijven mag natuurlijk altijd.
We horen graag van u!
Met vriendelijke groet,
De technatoren van technasiumnetwerk Brabant-Oost en uw netwerkregisseur
d’Oultremontcollege, Drunen: Harry Wijgerse, h.wijgerse@doultremontcollege.nl
Jeroen Bosch College, ’s-Hertogenbosch: Robbert Plum, r.plum@jbc.nl
Jacob-Roelandslyceum, Boxtel: Nikki Westervoort, n.westervoort@jrl.nl
Eckartcollege, Eindhoven: Jaap van Wershoven, j.vanwershoven@eckartcollege.nl
Dr.-Knippenbergcollege, Helmond: Gerard Bosmans, g.bosmans@dr-knip.nl
Varendonck College, Asten: Josine Görtzen, j.gortzen@varendonck.nl
Stichting Technasium, Samantha Boon, s.boon@technasium.nl

