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STAKING 
Oei het is weer zover. Voor de 3e 
keer in korte tijd gaat onze school 
dicht omdat het onderwijzend 
personeel niet tevreden is met de 
werkomstandigheden. Al jaren 
wordt de overheid er op gewezen 
dat de kwaliteit van het onderwijs 
in Nederland onder druk staat, 
omdat te weinig jonge mensen 
zich aangetrokken voelen om dit 
prachtige vak uit te gaan oefenen. 
Steeds lastiger wordt het om 
vacatures in te vullen. 
Aantoonbaar blijven de salarissen 
achter bij vergelijkbare sectoren.  

DE MAAT IS VOL 
U mag weten dat we ons bij de 
beslissing om gehoor te geven aan 
de oproep van de bonden om te 
gaan staken gerealiseerd hebben 
dat in feite de kinderen de dupe 
worden van het conflict dat de 
sector heeft met de overheid. Toch 
zijn we van mening dat we geen 
ande er  keuze meer hebben. We 
hopen dan ook op uw begrip en 
steun.  Jammer dat het schijnbaar 
zo moet. We hadden het liever 
anders gezien 
 
WERKDRUKVERLAGING 
Wat we al wel bereikt hebben, is 
dat de overheid over de brug is 
gekomen met gelden om de te 
zware werkdruk van leerkrachten 
te verlichten.  

 
 
 
 

 
Binnen het team hebben we 
besproken hoe we deze gelden 
gaan inzetten. Omdat we op dit 
moment met ee n lichte teruggang 
van het leerlingenaantal te maken 
hebben, zouden we eigenlijk 
combinatiegroepen moeten 
vormen. U mag weten dat ik blij 
ben dat het team besloten heeft 
om het huidige aantal van 16 
groepen te handhaven en hiervoor 
de gelden in te zetten. Op deze 
wijze denken we dat we allen 
profiteren door de groepen 
relatief klein te houden. Ik denk 
dat een groot compliment op zijn 
plaats is voor de collega’s dat ze 
oog hebben gehad voor het 
schoolbelang en het belang van de 
kinderen. 
 
SPORTDAGEN  
In het jaarprogramma dat u bij 
aanvang van het huidige 
schooljaar heeft ontvangen 
ontbraken de sportdagen. Bij het 
verschijnen van het jaaroverzicht 
konden we de data nog niet 
bekend maken  omdat daar 
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afspraken over gemaakt moeten 
worden met de gemeente.  
Op 25 mei hebben we de sportdag 
van de onderbouw gepland en op 
1 juni de sportdag van de 
bovenbouw. 

 
Graag wil ik u vragen deze data in 
het jaaroverzicht te noteren of de 
aangepaste versie daarvan van 
onze site te downloaden. 
 
NIEUWE DIRECTEUR 
De datum waarop de nieuwe 
directeur, Alexander Fransen,  in 
functie komt, komt voor mij 
angstvallig dichtbij. Al enkele 
malen is hij op school geweest om 
de Wilakkers-sfeer  te proeven. U 
mag weten dat hij een positieve 
indruk heeft van onze school en hij 
staat te popelen om aan de slag te 
gaan. Met name de openheid van 
de kinderen sprak hem aan. Na de 
vakantie zal het afscheid van mij 
plaatsvinden. Tegen die tijd 
ontvangt u nadere informatie. T’is 
tog wah!  
 
KANJER 
Het is ons de laatste tijd opgevallen 
dat er een verruwing plaats vindt in 
de pauzes op de speelplaats. Ook in 
de vrijere momenten gebeuren er 
nogal eens voorvallen die niet 
wenselijk zijn. Om deze reden zijn we 
al enige tijd bezig om ons te 
oriënteren op een gestructureerde 
aanpak. Wij zijn uitgekomen op 
KANJERTRAINING. Als u wat meer 
daarvan wilt weten kunt u eens op 

internet kijken. Komend jaar gaat het 
team zich middels cursussen 
bekwamen en vanaf januari gaan we 
daadwerkelijk van start. Maandag 21 
januari zal er een ouderavond 
gehouden worden om u nader te 
informeren.  
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Het is weer zover. De kast voor de 
gevonden voorwerpen puilt uit. Kijkt 
u rustig of er spulletjes van uw kind 
bij liggen. Binnenkort wordt hij 
geruimd. 
 
AANMELDINGEN 
Het gebeurt nogal eens dat ouders die 
al een kind op school hebben een 
volgend kind “vergeten” aan te 
melden. Graag wil ik u vragen 
omstreeks het tweede levensjaar uw 
kind aan te melden. Het is voor ons 
handig als we weten op hoeveel 
kinderen we op termijn kunnen 
rekenen. 
 
TEN VOETEN UIT 
In een van de bijlages vindt u een 
gratis aanbod om de voeten van uw 
kinderen door een podotherapeut te 
laten bekijken. Veel klachten op latere 
leeftijd kunnen met een tijdige 
signalering worden voorkomen. U 
bent welkom. 
 



 

 

 

 

Sport en Bewegen 

 

 

 

 

Het is bijna zover.  

Twee studenten van ROC Tilburg Sport en Bewegen gaan een 

sportdag organiseren voor de groepen 1 t/m 4.  

Organisatie is in handen van Minke Mallant en Veerle Kraal. 

 De sportdag is op vrijdag 25 mei en het thema is: sprookjes. 

De schooltijden blijven gelijk. De kinderen hoeven deze dag 

geen fruithap mee te nemen, wel een lunchpakketje en drinken. 

Het thema is sprookjes, maar het is niet de bedoeling dat de 

kinderen verkleed komen. Het blijft een sportieve dag. 

 

 Tot dan! 
 

SPORTDAG DE WILAKKERS 

THEMA: SPROOKJES 
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PEERMEDIATION  
 
Sinds de wet op Passend Onderwijs (2015) is er op basisscholen veel veranderd. Er is geen 
zogenaamde 'vlucht' meer naar het speciaal onderwijs en basisscholen worden gedwongen op 
een andere manier naar kinderen te kijken. Op de Wilakkers willen we door middel van het 
Mediërend Leren kijken naar de kwaliteiten van kinderen, in plaats van enkel en alleen de 
beperkingen te belichten. 
De afgelopen jaren hebben we met het schoolteam vele trainingen en intervisies gevolgd om 
onze kennis over mediërend leren uit te breiden en in de praktijk te brengen. Sinds dit 
schooljaar zijn we gestart met 'peermediation' dat vrij vertaald 'bemiddeling door gelijken' 
betekent. Dit sluit uitstekend aan bij een van de belangrijkste taken van het hedendaagse 
onderwijs: leerlingen begeleiden in hun ontwikkelingsproces naar zelfstandigheid en 
zelfverantwoordelijkheid.  
 
Wat betekent dit op de Wilakkers?  
Niet langer zullen (bijv. bij een conflict) uitsluitend de leerkrachten en andere volwassenen in de 
school de problemen van, voor en met de kinderen oplossen, maar zullen wij de leerlingen 
begeleiden om zelf met problemen om te leren gaan. Peermediation gaat uit van de kracht van 
de leerlingen zelf.  
Dit betekent ook dat niet langer uitsluitend de leerkrachten extra uitleg geven, maar dat zij de 
leerlingen begeleiden om zelf met klasgenootjes aan de slag te gaan, op een verantwoorde 
manier (extra) uitleg te geven.  
 
Natuurlijk liggen daar een aantal voorwaarden aan ten grondslag: 
* kinderen moeten leren hoe ze op een mediërende manier elkaar kunnen helpen 
* kinderen moeten zich bewust zijn dat elkaar helpen iets anders is dan zeggen hoe iets moet 
* kinderen leren begrip te hebben voor problemen van leeftijdsgenoten 
* kinderen kiezen zelf door wie ze geholpen willen worden (vertrouwen, relatie) 
* leerkracht stuurt waar nodig, als mediator 
* leerkracht evalueert hoe het is gegaan 
 
Dit alles is een proces waarin alle leerkrachten nog in ontwikkeling zijn.  
Heeft u vragen hierover, loopt u dan gerust eens binnen bij de leerkracht van uw kind en/of bij 
de directie/IB.  

Basisschool De Wilakkers  



Cruijff Court 2018  

Wij deden mee aan het Cruijff Court bij het Arnaudinaplein.  

We speelden 6 wedstrijden van 7 minuten. We hebben er 4 

gewonnen en 2 gelijk gespeeld.  Het was 6 tegen 6 en we hadden 3 

wissels. We hadden 1 keeper, 2 achter, 2 midden en 1 voor. Er was 

ook een springkussen, basketbalveld en een speeltuin. Je kon ook 

bekertjes met fruit krijgen. Je kon een respectprijs krijgen als je veel 

respect had voor de tegenstanders. En als je het meest hebt 

gewonnen dan ga je door naar de volgende ronde. Zelf zijn we 

uiteindelijk kampioen geworden! We vonden het superleuk en 

gezellig en we zijn ook heel blij met de winst! 

Geschreven door: Rosalie, Pip, Foor, Jasmijn, Aedin, Suze, Ashley, 

Nina en Elin. Groepen 8 

 

 



Wij zijn FC Smikkelbeer (groep 8a de Wilakkers , Tim, Tim, Max, Teije, Bjorn, 

Alexandre en Quinten).  

We deden mee voor de lol aan Cruyff court voetbaltoernooi. We deden erg ons 

best, maar de tegenstanders waren erg goed. We gingen gewoon door voor de 

gezelligheid en de lol. Maar we gingen uiteindelijk door via de respectprijs. 

Daar waren we heel blij mee vooral omdat de wedstrijden minder goed gingen. 

De eerste wedstrijd was het bijna 2-2 maar de andere groep van onze school 

maakte een heel mooi doelpunt tegelijk met het fluitje. We hadden gelukkig 

nog wel een potje gewonnen en daar waren we erg blij mee. We werden 

uiteindelijk 5de van de 6 teams. Maar we zijn erg blij dat we door zijn naar de 

volgende ronde; de stadsfinales van Eindhoven. 

                                                                                                  Groetjes FC Smikkelbeer 

 

 



 

.  

April 2018 

Beste ouders, verzorgers, 

Personele zaken 

*Manon (babygroep Bloemetjes)                                                                                             
Manon is momenteel enkele uren ondersteunend aanwezig bij de babygroepen.                                                        
Bij babygroep de Bloemetjes zijn Nadja en Madeleine de vaste pedagogisch medewerkers.          
Vanaf medio april zal Hava daar op maandag en dinsdag Manon voorlopig vervangen. 

Bloemetjes Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
(samenge-
voegd met 
Rupsjes) 

7.30-17.30 Nadja Nadja  Madeleine 
 

8.30-18.30 Hava Hava  Nadja Madeleine 

7.30-13.45   Madeleine   

8.00-18.00   Nadja   

7.30-17.30     Monique 

 

*Odette (BSO Piuslaan/Panters) en Lonneke (BSO Panters)                                                          
Odette is momenteel ook ondersteunend aanwezig bij het kinderplein. Maartje verving Odette al 
bij BSO Piuslaan, deze vervanging wordt verlengd. Odette werkte bij BSO De Panters ter 
vervanging van Lonneke, omdat zij voor 7 weken naar Zuid Afrika was gegaan om daar te werken 
in de Townships. Lonneke is inmiddels terug in Nederland en vanaf dinsdag 3 april weer 
werkzaam bij BSO De Panters. 

*Esra (BSO De Panters)                                                                                                                
Esra heeft aangegeven dat zij voor haar eigen ontwikkeling graag werkzaam wil zijn op meerdere 
kinderpleinen. In goed overleg is daarom besloten dat Esra vanaf 7 mei bij het centrale 
flexbureau van Korein Kinderplein gaat werken. Daarmee komt er een vacature bij BSO De 
Panters. Ik houd u op de hoogte van de invulling hiervan. 

*Teamflex medewerker St. Adrianusstraat/Piuslaan                                                                       
In de vorige nieuwsbrief meldde ik u dat de vraag naar kinderopvang toeneemt. Nu pedagogisch 
medewerker Rivka vaste diensten heeft bij babygroep de Hertjes is er ook een vacature voor 
‘’teamflex’’ ontstaan. Dit betekent dat we bij het kinderplein nog op zoek zijn naar een vaste 
pedagogisch medewerker die op alle groepen inzetbaar kan zijn, indien er medewerkers vakantie 
hebben en/of ziek zijn. Ook over de invulling hiervan houd ik u op de hoogte. 

                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 



 

Gebruik van mobiele telefoon bij de  
BSO  
 
De pedagogisch medewerkers van 
BSO De Panters (BSO vanaf 9 jaar) 
krijgen steeds meer te maken met 
mobieltjes die de kinderen mee naar 
school / BSO nemen. Er is nu een half 
uur schermtijd bij de BSO (waar laptop, 
WII en playstation ook onder vallen) 
maar kinderen zijn ook meer en meer 
met hun eigen mobiele telefoon bezig.                                                                                   
Dit is met de oudercommissie 
besproken en al snel werd er unaniem 
besloten dat eigen mobiele telefoons 
tijdens BSO tijd niet gebruikt worden. 
Het kan mogelijk de privacy van 
andere kinderen en de pedagogisch 
medewerkers schenden.                                         
Mochten ouders argumenten 
aandragen waarom de mobiel toch 
bijgehouden moet worden dan kan  
bekeken worden wat de actie zal zijn, 
maar in beginsel geen mobiel. De 
mobieltjes gaan in de tas.  
Conclusie: Geen mobieltjes tijdens    het 
verblijf bij BSO.  
Dit is inmiddels ook zo met de kinderen 
gecommuniceerd. 
 
 
Zwemlesservice 
 
Er zijn nog plekken beschikbaar voor 
de zwemlesservice op dinsdagen en 
donderdagen. Meer informatie vindt u 
op het Ouderportaal. 
U kunt ook contact opnemen met 
pedagogisch medewerker Will van 
Roosmalen 
w.vanroosmalen@koreinkinderplein.nl 
of 06-25778267 (mobiele telefoon 
zwemlesservice) 
 
 
 
  

Pedagogisch Werkplan 
 
Onlangs is er in het pedagogisch 
werkplan toegevoegd welke observatie 
methode wij hanteren bij het 
kinderplein. U kunt het pedagogisch 
werkplan inzien bij de entree van het 
kinderplein. Tevens is de aangepaste 
versie in te zien op het Ouderportaal. 
 
Observatie methode BSO 
 
In april/mei 2018 maken we bij alle BSO 
groepen de overstap van het KVS 
volgsysteem KidzClub/Campus naar de 
observatie methode KIJK! BSO. 
 
KIJK! voor de BSO is een instrument 
waarmee we bij de BSO de 
betrokkenheid van kinderen, hun 
welbevinden en aspecten van sociaal 
competent gedrag observeren en 
registreren. Het helpt om op een 
systematische wijze zicht te krijgen op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. De 
gegevens die we verzamelen zijn 
afkomstig uit twee bronnen: de  
observaties van de pedagogisch 
medewerker en (vanaf dat het ongeveer 
9 jaar oud is) de bevindingen van het 
kind zelf. Door deze twee bronnen bij 
elkaar te brengen, ontstaat een 
nauwkeurig en betrouwbaar beeld. Op 
basis van deze informatie is het 
mogelijk om in te spelen op de 
ontwikkelingsbehoeften en 
ontwikkelingsmogelijkheden van het 
kind. Aanpassen van de 
(speel)omgeving en een bewuste keuze 
van activiteiten vraagt veel van 
pedagogisch medewerkers. KIJK! voor 
de BSO geeft een duidelijke sturing aan 
dit proces. Met inschakeling van 
professionele ondersteuning op de 
werkvloer kunnen we het werken met 
KIJK! voor de BSO tot een vast en 
herkenbaar onderdeel van onze 
werkwijze maken.  (bron: 
http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/kijk-
voor-de-bso#.WqgFbSXOXRY) 
 

Wilt u de oude KVS map van uw kind 
mee naar huis nemen? Vraag ernaar bij 
de pedagogisch medewerkers. 

mailto:w.vanroosmalen@koreinkinderplein.nl
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Lokale Oudercommissie 

 

Ben je als BSO ouder graag nauw 
betrokken bij de KidzClub en Campus?  

Wil je meedenken over praktische 
zaken en de manager hierover 

adviseren? 

Dan is de Lokale Oudercommissie 
op zoek naar jou!  

Momenteel zijn er geen ouders van 
BSO groep De Panters 
vertegenwoordigd in de 

oudercommissie. Wij vinden het heel 
belangrijk dat er ook namens deze 
groep ouders input wordt geleverd! 

De commissie komt ongeveer 1x per 3 
maanden bij elkaar en heeft als doel 

om de kwaliteit van de opvang te 
handhaven en eventueel te verbeteren 

en kan een rol spelen bij de 
communicatie met de ouders.  

Interesse of meer informatie? Stuur 
een mailtje naar 

bartvanmoorsel@gmail.com 

  

             

VVE Coordinator 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Ik ben Yvonne van Haalen, VVE 
(voorschoolse en vroegschoolse 
educatie) coördinator van het 
Spilcentrum Tuindorp. Ook ben ik 
leerkracht van groep 3 op 
basisschool de Wilakkers. 
Mijn verbondenheid met het 
kinderplein is dat het spilcentrum 
bestaat uit zowel school als 
opvang/peuterwerk. Mijn taak is 
o.a. een mooie samenwerking te 
ontwikkelen en te behouden in het 
kader van VVE. Dit is een 
programma om kinderen in het 
Spilcentrum alle kansen te geven 
om zich fijn en volop te kunnen 
ontwikkelen. De taalontwikkeling 
is een speerpunt. Met name bij  
voorschool (opvang/peuterwerk) 
en vroegschool (groep 1/ 2 
basisschool) is er een 
samenwerking. Hierdoor ben ik 
ook veel in contact met de 
pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten. Ik ondersteun hen 
daar waar vraag en hulp nodig is. 
Ik ben soms aanwezig in de 
groepen zowel op school als bij 
het kinderplein.  
Daarnaast heb ik regelmatig 
overleg met Bianca waarin wij het 
VVE beleid bespreken en verder 
ontwikkelen.  
Door dit berichtje hoop ik u meer 
inzicht  te geven in de 
samenwerking binnen het 
Spilcentrum Tuindorp.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Yvonne van Haalen  

mailto:bartvanmoorsel@gmail.com


 

Sportaanbod BSO 
 
Vanaf medio april bieden 2 stagiaires 
van Fontys Hogeschool (Sport) 
verschillende sportactiviteiten aan bij 
de BSO groepen van het kinderplein. 
Op deze manier willen we kinderen 
kennis laten maken met diverse 
sporten. 
In eerste instantie zal dit op 
maandagen plaats vinden.    
 
Landelijke stakingsdag primair 
onderwijs  
 
Mocht basisschool de Wilakkers 
besluiten dat zij dicht gaan op vrijdag 
13 april i.v.m. de landelijke stakingsdag 
van het primair onderwijs, dan is de 
BSO van het kinderplein aan de St. 
Adrianusstraat de hele dag geopend.  
Vanaf donderdag 5 april kunt u op het 
Ouderportaal meer informatie lezen 
over de opvangmogelijkheden. 
 
                
Met vriendelijke groet, 
Bianca Lamers – Meurkens 
Gebiedsmanager 
Werkdagen: maandag, dinsdag (oneven), 
woensdag (even), donderdag, vrijdag 
 

 
 Kanaaldijk-Zuid 5a • Postbus 473 • 5600 AL 

Eindhoven T (040) 294 89 40 • M (06) 234 609 70 •  
b.meurkens@koreinkinderplein.nl • 
koreinkinderplein.nl 
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Gratis inloopmiddag voor podotherapie op de Wilakkers 
Maandag 16 april organiseert Podotherapie Couteaux een gratis inloopmiddag voor kinderen op de 

Wilakkers. Heeft u vragen over de ontwikkeling of eventuele klachten wat betreft de kindervoet? Of 

heeft u graag advies over kinderschoenen, sporten of blessures? U bent van harte welkom! Tevens is 

er een mogelijkheid voor een drukmeting of korte loopanalyse voor uw kind.   

Wat is podotherapie? 

Beste lezer, mijn naam is Nicole Couteaux en ik ben werkzaam als podotherapeut en 

sportpodotherapeut in Eindhoven en Waalre. Een podotherapeut is een specialist op het gebied van 

voeten. Ik behandel voetklachten maar ook klachten aan enkels, knieën, heup en rug, indien die 

voortkomen uit een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon. Door middel van 

podotherapeutische behandelmethoden (zolen, teenstukjes, etc.) worden afwijkingen gecorrigeerd of 

gecompenseerd.  

De kindervoet 

De kindervoet is niet te vergelijken met een volwassen voet. Een kindervoet maakt een zeer snelle 

ontwikkeling door. Het is daarom verstandig om kinderen met voetklachten of motorische problemen (ook op jonge 

leeftijd), zoals een opvallend looppatroon, een opmerkelijke houding of een sterk afwijkende voetstand, te laten 

controleren door een podotherapeut. 
Pasgeboren – 1,5 jaar 

Na de geboorte zijn nog niet alle botstructuren in de voet aanwezig en werken ook de voet- en beenspieren nog niet 

optimaal. Baby’s oefenen de voet- en beenspieren door te trappelen met hun voetjes. De botten bestaan nog uit 

kraakbeen. Onder de babyvoet zit een dik vetkussen waardoor de voet er afgeplat uitziet en een groot draagvlak 

heeft. Rond het eerste levensjaar (10-18 maanden) waagt een kind zijn eerste stapjes. Uw kind gaat staan en lopen 

zodra de voet klaar is om het eigen lichaamsgewicht te dragen. Het is normaal dat de benen van uw baby een O-

stand hebben. Dit vergemakkelijkt het nog onzekere voortbewegen. 

Vanaf 1,5 jaar 

Een kind heeft nu ongeveer rechte benen. Letterlijk met vallen en opstaan worden de spieren getraind en wordt het 

lopen steeds zekerder. 

2 – 6 jaar 

Rond het tweede jaar kan een X-stand van de benen ontstaan. Meestal gaat dit tussen het zesde en het achtste jaar 

vanzelf over. Ook hebben kinderen in deze leeftijdsfase nog vaak platvoeten. 

6 – 8 jaar 

De stand van de X-benen herstelt zich waarna de voeten en benen recht staan. Rond deze leeftijd ontwikkelen 

platvoeten zich tot een normale voetboog. Tot de leeftijd van 8 jaar is er geen reden om ongerust te zijn als de stand 

van de kindervoet niet overeenkomt met wat voor die leeftijd gebruikelijk is. 

Inloopmiddag maandag 16 april 

U bent van harte welkom voor vragen of voor advies wat betreft de voeten van uw kind. Ook is er de mogelijkheid 

om een drukmeting of korte loopanalyse te doen door middel van een RS-scan. Graag vraag ik u bij interesse van te 

voren een mail naar mij te sturen in verband met de planning, om wachttijden te voorkomen. De inloopmiddag is na 

schooltijd en geheel vrijblijvend en kosteloos. 

Hopelijk tot maandag 16 april, 

Nicole Couteaux 

Podotherapeut en Sportpodotherapeut 

Telefoon: 040 – 750 80 35 

Email: info@podotherapiecouteaux.nl 

Website: www.podotherapiecouteaux.nl 
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Kinderen krijgen uitleg over de dode hoek 
 

Zondag 22 april a.s. organiseert Summa Transport & Logistiek, samen met het bedrijfsleven, het 

evenementt “De Dag van de Logistiek Eindhoven”. Graag nodigen wij u en alle kinderen van groep 7 

en 8 hiervoor uit.   

 

Leeuw Opleidingen is met een vrachtwagen aanwezig om uw kinderen te laten ervaren wat de dode 

hoek is. De kinderen mogen zelf in de cabine van de vrachtwagen plaats nemen. Op deze manier 

ervaren ze wat het zicht van de chauffeur is en weten ze wat ze moeten om uit de dode hoek van de 

vrachtwagen te blijven. 

Liever mee rijden in een vrachtwagen? Stap in en rij een rondje mee. 

Nog nooit in een hoogwerkertruck gestaan? Pak nu je kans. 

Doe mee met het orderpick-spel en verdien iets lekkers! 

Kortom er is veel te zien en te beleven voor het hele gezin. 

 

Voor alle bezoekers, jong en oud, is het evenement een dag waarop ze kunnen ervaren dat logistiek 

veel meer is dan dozen schuiven, vrachtvervoer en een groot magazijn. Het is niet altijd zichtbaar, 

maar logistiek is overal. Bedenk bijvoorbeeld maar eens wat er allemaal bij komt kijken als je online 

iets besteld.  
Gastbedrijf van dit evenementt is: 
CEVA Logistics 
De Schakel 40-50 
5651 GH Eindhoven 

Dit evenementt wordt gehouden van 11.00-16.00u en is gratis toegankelijk. Parkeren kan in de 

directe omgeving. Met horeca en een kinderplein aanwezig is het evenement compleet. 

 
Meer informatie vindt u op onze website www.dagvandelogistiekeindhoven.nl  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Henriette de Haas  
Directeur Summa Transport & Logistiek 
 

http://www.dagvandelogistiekeindhoven.nl/
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