
Uitnodiging 
Donderdag 26 januari 2012  `techniekHuys in Veldhoven

Brainport Avenue café
Dé ontmoetingsplaats voor alle ondernemers 

in Brainport Avenue

Deze productie is vervaardigd op FSC-gecertifi ceerd papier.

Brainport Avenue is een project van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven samen met 

de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Best, Son & Breugel, Eindhoven, Veldhoven en Waalre.

Het Brainport Avenue café op 26 januari 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Aanmelden Brainport Avenue café op 26 januari aanstaande
Het aantal plaatsen is beperkt. Bent u benieuwd naar hoe u samen met 
uw collega-bedrijven in Brainport Avenue voordeel kunt behalen met 
C2C-toepassingen, meldt u zich dan aan vóór vrijdag 20 januari 2012 
door een e-mail te sturen naar mevr. Joni Braas, j.braas@sre.nl. 
Komt u niet naar de bijeenkomst maar wilt u wel op de hoogte blijven, 
stuur dan ook een e-mail naar j.braas@sre.nl.

Vragen?
Brainport Avenue heeft een eigen projectbureau dat te bereiken is via 
info@brainportavenue.nl.

Programma 

Datum: Donderdag 26 januari 2012
Locatie: Gastbedrijf: `techniekHuys 
 De Run 4250
 5503 LL Veldhoven

15.30 uur  Ontvangst

16.00 uur    Welkom, Brainport Avenue en de C2C ontwikkelingen 
in Veldhoven door Nicole Ramaekers, portefeuillehouder 
Duurzaamheid & C2C van Brainport Avenue

16.30 uur  Presentatie en rondleiding gastbedrijf 
`techniekHuys door Harry Verhoeven, 
algemeen directeur van de Bouw Educatie Groep

17.15 uur Napraten onder genot van een hapje en een drankje

Brainport Avenue café 

Graag nodigen we u uit voor het Brainport Avenue café op donderdag 26 januari 2012. 

Het thema van dit café is “Cradle to Cradle”. We nemen een kijkje achter de schermen 

van het nieuwe unieke `techniekHuys in Veldhoven. De Brainport Avenue cafés, de 

informele netwerkbijeenkomsten die wisselende thema’s hebben, worden een aantal  

malen per jaar  georganiseerd voor alle ondernemers in het Brainport Avenue-gebied 

(van 15.30 uur – circa 18.00 uur). De deelname is gratis. 

Het thema “Cradle to Cradle”

Cradle to Cradle (C2C): mooie woorden maar wat kun je er als ondernemer mee? 

En wat voor technologische en economische kansen biedt een gezamenlijke aanpak? 

Op deze inspirerende middag wordt o.a. ingegaan op de C2C ontwikkelingen in 

Veldhoven. Daarna volgt een korte introductie van het `techniekHuys gevolgd door 

een rondleiding en een bezoek aan de werkplaats. Samen napratend onder het genot 

van een hapje en drankje sluiten we de middag af.

`techniekHuys

Aan de Kempenbaan, bij de entree van Veldhoven nabij de A2 is een imposant en 

interessant complex verschenen. Het regionale opleidingsbedrijf ‘Bouw Educatie 

Groep’, heeft een moderne versie van het middeleeuwse gildenhuis ontwikkeld 

waar het bouwen in al zijn facetten centraal staat. ‘techniekHuys biedt ruimte aan 

opleidingen, voorlichting en exposities, zoals ooit het legendarische Evoluon de 

etalage van technologisch vernuft was. Een plaats waar bedrijfsleven en educatie 

elkaar ontmoeten, maar ook een plaats waar ‘de verwondering van het maken’ 

in al haar toonaarden wordt vrijgegeven. 

Over Brainport Avenue 

Brainport Avenue omvat grofweg het gebied vanaf knooppunt Leenderheide 

tot en met Ekkersrijt. Dit gebied is door het Rijk aangewezen als een belangrijke 

internationale toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie in Nederland. 

Brainport Avenue streeft naar een kwalitatieve hoogwaardige ruimtelijke 

ontwikkeling in héél het gebied. Het thema C2C  sluit hier naadloos op aan. 

We hopen u te mogen ontmoeten op donderdag 26 januari aanstaande.
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