TIMETABLE ZATERDAG 9 JUNI 2018
Evenement High Tech Ontdekkingsroute bij Automotive Campus Helmond
Afgestemd programma voor jongvolwassenen met autisme
12:00 uur:
We verzamelen ons om 12:00 uur bij Hoofdgebouw ingang tussen punt 9 en 10 (zie Plattegrond op
pagina: 3).
ADRES: Automotive Campus Helmond
Automotive Campus 30, 5708 JZ Helmond
Google maps:
https://www.google.nl/maps/place/Automotive+Campus/@51.474477,5.623901,15z/data=!4m5!3m
4!1s0x0:0x9198214982a01c11!8m2!3d51.474477!4d5.623901
De begeleiding zal daar klaar staan. Je herkent de begeleiding aan de persoon met de gekleurde
halskoorden met badge die ze omhebben.
Voor degene die de auto willen parkeren: Je kunt de auto GRATIS parkeren op het Parkeerterrrein bij
de P – Auto (zie plattegrond op pagina: 3).
Voor degene die de fiets willen stallen: Je kunt de fiets neerzetten bij P – Fietsen (zie plattegrond op
pagina: 3).
12:15 uur:
Kennismaken met elkaar en je krijgt te horen bij welke begeleid(st)er je wordt ingedeeld. Je krijgt een
gekleurd halskoord, in dezelfde kleur als het halskoord van je begeleid(st)er, om met een badge
waarop je naam staat. Zo weten de andere deelnemers en ook de begeleid(st)ers hoe je heet.
Bij de aan je toegewezen begeleid(st)er kun je altijd terecht als er iets is. De begeleid(st)er haalt
drinken, loopt mee naar de toilet indien gewenst en doet gewoon gezellig mee. De begeleid(st)er
houdt in de gaten dat je niet teveel alcohol drinkt.
Je krijgt gratis 1 drankje bij aankomst en 1 drankje en een broodje kroket na afloop.
Wil je meer drinken of eten dan is dit op eigen kosten.
12:30 uur:
We lopen samen naar punt 15 (zie plattegrond op pagina: 3).
College Prof. Maarten Steinbuch, hoogleraar in Robotica aan de TU Eindhoven. Hij focust zich onder
meer op ‘Smart Mobility’: slimme technologische toepassingen die het autorijden aangenamer,
veiliger, makkelijker en efficiënter maken.
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13:15 uur:
We lopen samen naar punt 5 (zie plattegrond op pagina: 3).
Rondleiding bij Innovam: is hét kennis- en opleidingscentrum van en voor de mobiliteitsbranche.

13.45 uur:
We lopen samen naar punt 3 (zie plattegrond op pagina: 3).
Rondleiding Altran: wereldwijde leider op het gebied van Engineering en R&D biedt zijn klanten de
mogelijkheid om te innoveren door de ontwikkeling van de producten en diensten van morgen. Hier
werken zij aan de meest complexe en innovatieve projecten. Hier kun je het testcenter bekijken, een
gepantserde BMW zien en uitleg krijgen over een zelfrijdende shuttle die Altran al maakt voor een
grote klant in Dubai.
14.15 uur:
We lopen samen naar punt 1 (zie plattegrond op pagina: 3).
Rondleiding bij Studententeam InMotion van TU/Eindhoven. Zij ontwikkelen een volledige
elektrische raceauto waar ze de 24uur Le Mans mee gaan rijden.
14.30 uur:
We lopen samen naar het Hoofdgebouw waar afgesloten wordt met een drankje en een broodje
kroket.
15:00 uur:
We lopen samen naar de uitgang.
We nemen afscheid van elkaar en hopelijk zien we jullie weer terug bij het vijfde evenement wat de
stichting HELP US AUT in september 2018 gaat organiseren voor jullie of bij de eerstvolgende
maandelijkse AUT OF ORDER bijeenkomst van de stichting HELP US AUT.

In dringende gevallen kun je op 9 juni 2018 altijd bellen of een sms of whatsapp sturen naar Lianne
van de Westerlo - coördinator / begeleidster op 9 juni 2018 en voorzitter van de stichting HELP US
AUT: 0616352960.
EINDE
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PLATTEGROND:
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