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Keyport 2020 Symposium.
We maken het samen!!
De inspirerende en vernieuwende leeromgeving
van het Niekée college in Roermond is het decor
van het tweede Keyport 2020 symposium op 14
april 2015.
Onder de titel “We maken het samen” laat Keyport
2020 zien wat samenwerking tussen bedrijfsleven,
beleidsmakers en onderwijs in de praktijk oplevert.
Waar liggen onze kansen en hoe verzilveren we
deze samen! Het wordt een middag vol
hoogtepunten met een spectaculaire opening vanaf
grote hoogte, een inspirerende film die het DNA
van onze regio toont, de start van het Techniekpact
On Tour, inspirerende sprekers, een presentatie
van het Solar Team Eindhoven en meer. In een
EXPO gedeelte presenteren diverse lopende projecten en partners van Keyport 2020 hun
activiteiten. Zij laten zien hoe zij het samen maken en nodigen uit tot samenwerking! De leerlingen
van het Niekée college zorgen voor een verrassende entourage en leren je een echt Limburgs
vlaaitje bakken.
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Ook Solar team Eindhoven maakt het samen!
Solar team Eindhoven heeft in San Francisco de prestigieuze Crunchie
award in de wacht gesleept (de Oscar in de technologiewereld). Het
team won de prijs voor Stella, 's werelds eerste door zonne-energie
aangedreven gezinsauto. Tijdens het symposium vertellen ze hoe zij
het samen maken.

Symposium: 14 april 2015
Locatie: Niekée college in Roermond
Tijd: 16.00 - 18.00 (met netwerkborrel tot 20.00 uur)

Programma
• 16.00 uur Ontvangst in Niekée college.
• 16.25 uur Inspiratiefilm Keyport 2020.
• 16.30 uur Samen naar de top!
Jos Heijmans, voorzitter Stichting Keyport 2020.
• 16.40 uur Een kijk op vernieuwend onderwijs.
Sjef Drummen, onderwijskunstenaar.
• 16.55 uur Triple Helix vanuit provinciaal perspectief.
Theo Bovens, gouverneur Provincie Limburg.
• 17.05 uur Resultaten en ambities Keyport 2020.
Henk van Houtum, ambassadeur Keyport 2020.
• 17.15 uur “We maken het samen”.
Dagvoorzitter Simone van Trier.
• 17.35 uur Waarom Stella de Crunchie award heeft verdiend.
Solarteam Eindhoven.
• 17.50 uur Techniekpact On Tour, successen uit de regio’s.
Doekle Terpstra, aanjager landelijk Techniekpact.
• 18.00 uur Start netwerkborrel.
Met presentaties Keyport 2020 projecten en partners.
• 20.00 uur Afsluiting
Meer info: www.keyport2020.nl

Keyport 2020
De zeven Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen,
Roermond, Weert én de Brabantse gemeente Cranendonck hebben samen met ondernemers, onderwijsen kennisinstellingen de handen in elkaar geslagen. Samen willen ze de economische structuur de
Keyport 2020 regio duurzaam versterken en het vestigingsklimaat voor zowel ondernemers als inwoners
nog verder verbeteren.

Inschrijven & informatie Keyport 2020 Symposium
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U ontvangt deze uitnodiging omdat u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief van Keyport 2020 of omdat u zich
ingeschreven heeft voor het Symposium van 14 april 2015. Wilt u geen Keyport 2020 berichten meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit. Voor vragen over het symposium kunt u contact opnemen met:
ton.hagelstein@keyport2020.nl.
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