PET Westfriesland!
Op donderdag 14 en vrijdag 15 november 2019 organiseren we het promotie-evenement
techniek (PET) in Westfriesland. Dit evenement is een prachtige gelegenheid om kinderen al
vanaf het basisonderwijs in contact te brengen met techniek in de breedste zin. Speciaal voor
leerlingen in groep 7 en 8 organiseren we het PET evenement, waar kinderen twee dagen lang
van alles kunnen ontdekken en doen. Met een grote variatie aan leuke workshops is er voor elk
kind wel iets te doen dat boeit. Technisch of niet...
In anderhalf uur doen kinderen mee aan leuke en inspirerende workshops, die zoveel
mogelijk aspecten van techniek aanraken. Ze mogen ontdekken, spelen en experimenteren.
Daarmee willen we laten zien hoe breed techniek in onze samenleving is ingebed.
Het netwerkmoment voor leerkrachten, politiek en bedrijfsleven is op donderdag 14 november
van 14.30 tot 17.00 uur. Key-note spreker is Petra Barendse van Bezoek Agriport
(www.bezoekagriport.nl).
De gekke professoren van Mad Science verbazen u tijdens het netwerkmoment met hun
verrassende experimenten.
De locatie is Sportcentrum De Weyver, De Weyver 6, Hoogwoud.
Dit is uw kans om met collega ondernemers, de politiek en misschien uw toekomstige
werknemer(s) in contact te komen, vragen te stellen en door elkaar geïnspireerd te worden. De
key-note spreker vertelt u o.a. over innovatie in de (duurzame) techniek achter de oranje
paprika.
De stichtingen Allure, Talent, SKO West-Friesland en Penta, betalen een bijdrage om de
organisatie van PET West-Friesland mogelijk te maken. Scholen die onder een van deze
stichtingen vallen betalen zelf daarom niets, en kunnen gratis deelnemen. Zelfstandige scholen
betalen 200 euro om deel te kunnen nemen met alle groep 7 leerlingen. Het PET event wordt
ondersteund door de Westfriese gemeenten, de Provincie Noord-Holland en het Westfriese
bedrijfsleven.
Bent u geïnteresseerd om uw bedrijf of organisatie als partner aan PET Westfriesland te
verbinden en onder de aandacht te brengen bij de bezoekers en collega bedrijven? In de bijlage
vindt u ons partnerpakket.
Kijk voor meer informatie op onze website https://petevents.nl/iwe-event/pet-west-friesland/
(scholen kunnen niet meer inschrijven omdat het event vol is) en volg ons op Facebook
https://www.facebook.com/PETWestFriesland/
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Partnerpakket 1 - Prijs: 250 Euro
U bent ondernemer in Westfriesland en vindt het, net zoals wij, erg belangrijk om de techniek
in de regio te stimuleren en wilt daar graag aan bijdragen.
U bent donateur van het evenement en draagt het evenement een warm hart toe en ontvangt
geen tegenprestatie.
Partnerpakket 2 - Prijs: 500 Euro
U bent ondernemer in Westfriesland en wilt graag in contact komen met ondernemers uit de
regio. Daarnaast wilt u uw naam verbinden aan een initiatief om leerlingen in aanraking te laten
komen met techniek en wetenschap.
- 2 gegarandeerde zitplaatsen op het netwerkmoment op 14 november voor u
of uw klanten.
- Uw logo staat vermeld op de Facebookpagina van PET Westfriesland als
samenwerkende partner.
- Uw logo staat vermeld op de sponsorpresentatie tijdens het gehele event.
Partnerpakket 3 - Prijs: 750 Euro
U bent ondernemer in Westfriesland en wilt graag in contact komen met ondernemers uit de
regio. Daarnaast wilt u uw naam verbinden aan een initiatief om leerlingen in aanraking te laten
komen met techniek en wetenschap.
- 5 gegarandeerde zitplaatsen op het netwerkmoment op 14 november voor u
of uw klanten.
- Uw logo staat vermeld op de website en de Facebookpagina van PET
Westfriesland.
- Uw logo staat vermeld op de sponsorpresentatie tijdens het gehele event.
- Uw bedrijfsfolder of -flyer ligt tijdens het event op prominente plekken en
tijdens het netwerkmoment op 14 november.
Bent u onze partner?
Laat het ons dan per e-mail weten of bel ons via onderstaande gegevens.
Namens de Projectgroep
Gerda Venema
Projectleider PET Westfriesland
(06) 43 17 53 29

www.petevents.nl
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Key-note spreker Petra Barendse
Petra Barendse getrouwd met Léon en samen hebben ze vier kinderen. In 2007 verhuisden
ze met het gezin van Zuid-Holland naar Noord-Holland voor hun bedrijf, een kwekerij met
oranje paprika’s.
In 2010 richtte zij haar eigen bedrijf op: Bezoek Agriport.
Bezoek Agriport verzorgt excursies in de grootschalige kassen van het prestigieuze
glastuinbouwgebied Agriport A7. Haar team, van inmiddels 6 gidsen, ontvangt jaarlijks
duizenden excursiegasten van over de hele wereld. Met trots, passie en veel plezier, laten zij
de bezoekers zien hoe op duurzame en milieuvriendelijke wijze de lekkerste paprika’s en
tomaatjes worden geteeld.
Petra is een ervaren spreker en neemt haar toehoorders graag mee in haar enthousiasme
over haar bedrijf. Zij heeft de PABO gevolgd en is leerkracht geweest in het basisonderwijs.
Sinds enkele jaren is zij ook trouwambtenaar bij de gemeente Hollands Kroon.
Op PET Westfriesland is Petra spreker tijdens het netwerkmoment op donderdag 14
november 2019. Tijdens haar presentatie deelt zij haar inspirerende verhaal en laat zij u
kennismaken met de duurzame techniek achter de oranje paprika.

Petra Barendse
www.BezoekAgriport.nl
T 06-20475768
De paprika's van Barendse-DC zijn:
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