
Vrijdag 29 oktober 2021 van 18.00 uur tot 21.00 uur
Zondag 31 oktober 2021 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Informatiebrief voor ouders,  
verzorgers en leerlingen

Voor ouders, verzorgers en leerlingen  
van groep 6 tot en met 8

daar krijg je energie van!
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daar krijg je energie van!

Voorwoord Kristel Leerkes 
voorzitter Platform Techniek Salland

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden,

Dit jaar organiseert Platform Techniek Salland voor de 15e keer de 
Techniekdagen Onderwijs Salland. Dat gaan we natuurlijk vieren! Al is het voor 
ons elk jaar weer een feestje om jullie te mogen ontvangen bij de verschillende 
technische bedrijven in Salland. Wat we elke keer weer zien is: enthousiasme, 
nieuwsgierigheid en verwondering. En iedereen is verrast dat we zulke prachtige 
bedrijven in Salland hebben. 

Door de Techniekdagen is het mogelijk om bij de bedrijven binnen te kijken. 
Te zien en te horen wat die bedrijven achter de deuren doen. Wat maken ze? 
Welke beroepen zijn er? Met wie wordt er samengewerkt? Daar krijg ik als 
voorzitter ontzettend veel energie van! 

Het thema van dit jaar is “Techniek en Technologie: daar zit energie in!”
Of dat zo is, mogen jullie zelf gaan ervaren, maar ik weet het eigenlijk wel zeker. 
Jullie kunnen bij maar liefst 8 verschillende bedrijven rondkijken en ook nog wat 
doen. Neem gerust je ouders/ verzorgers, andere familieleden, vrienden en/of 
vriendinnen mee. Ik ben erg benieuwd of jullie het met mij eens zijn. 

Met mijn bedrijf Boerhof Projectinrichters hebben we al een paar keer mee 
gedaan aan de Techniekdagen en wij vonden het echt een geweldige ervaring. 
Als we weer mee mogen doen, dan zeg ik gelijk ja. En met mij iedereen binnen 
ons bedrijf. Zoveel kinderen over de vloer zijn we normaal niet gewend, maar 
wat een positieve energie gaat er dan door het pand. Daarmee zouden we 
zomaar stroom op kunnen wekken.

Ik nodig jullie dan ook van harte uit naar de Techniekdagen te komen en daag 
jullie uit om alle 8 bedrijven te bezoeken. Het wordt gegarandeerd een ervaring 
om nooit te vergeten. En wie weet zien we jullie later nog ergens terug bij deze 
bedrijven voor een stage, een afstudeeropdracht of een toffe baan. Hoe leuk is 
dat?

Namens het bestuur van Platform Techniek Salland: graag tot 29 en/of 31 oktober!

In techniek en technologie zit letterlijk en figuurlijk 
energie! Want we hebben energie nodig om 
iets te laten werken. Als we bijvoorbeeld willen 
zwemmen, hebben we energie nodig om ons 
door het water voort te bewegen. Als je het licht 
aandoet, heb je eerst energie nodig. Die dan 
wordt omgezet in elektriciteit, waardoor het licht 
gaat branden. 

Daarnaast krijg je energie van techniek en 
technologie als je het leuk vindt om hiermee 
bezig te zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het 
maken van een werkstukopdracht uit de lesbrief 
op school of het bezoeken van de Techniekdagen. 
Want als je blij bent, dan stroomt er positieve 
energie door je lichaam.

Dit jaar organiseren wij de Techniekdagen 
Onderwijs Salland voor de 15e keer, een 
jubileumeditie. En dat gaan we vieren. Dit jaar kun 
je bij maar liefst 8 bedrijven op bezoek.

Deelnemende bedrijven
Dit jaar doen 3 bedrijven uit Raalte, 4 bedrijven 
uit Broekland en een boerenbedrijf tussen 
Raalte en Broekland mee aan de Techniekdagen. 
De bedrijven laten zien welke technieken en 
technologieën zij gebruiken en toepassen om hun 
werkzaamheden uit te voeren. Kom gezellig met 
je ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, vriendjes, 
vriendinnetjes, opa’s en oma’s de bedrijven 
bezoeken. Jullie zijn allemaal van harte welkom. 

Beroep en opleiding in de techniek
Ben je benieuwd wat voor opleiding je nodig 
hebt om bij een bedrijf te werken of een beroep 
uit te oefenen? Bij de bedrijven presenteren 
verschillende opleidingen voor technische 
beroepen zich. Van HBO tot universiteit tot MBO 
en werkend leren tegelijk. 

Digitaal ‘stempels’ verzamelen 
Dit jaar geen stempelformulieren, maar digitaal 
‘stempels’ verzamelen. Dus vergeet je mobiel niet 
mee te nemen. Maak een foto bij het bedrijf dat 
je bezoekt en scan de QR code die bij de ingang 
of uitgang te vinden is. Upload een foto die je 
daar maakt en… check, het bewijs is binnen. Hoe 
meer bedrijven je bezoekt, hoe groter de kans op 
een fantastische prijs. Want daar gaan we er een 
aantal van weggeven. 

Waar kun je de bedrijven vinden?
Op de plattegronden van Raalte en Broekland kun 
je zien waar de bedrijven te vinden zijn. Woon je 
in de buurt? Kom dan gezellig op de fiets, dat is 
goed voor het milieu, maar voorkomt ook drukte 
bij het parkeren. 

Startschema
Om te voorkomen dat iedereen bij hetzelfde 
bedrijf start, hebben we een indeling gemaakt 
waar iedereen begint. Bij welk bedrijf begonnen 
wordt, hangt af van de school waar je op zit. De 
indeling is te vinden op pagina 6. De verdere 
volgorde mag iedereen zelf bepalen. 

Het maakt niet uit of de 15e Techniekdagen 
Onderwijs Salland op vrijdag of zondag worden 
bezocht, wel willen we graag dat het startschema 
wordt aangehouden.

Het thema van dit jaar is “Techniek  
en Technologie: daar zit energie in!”  
Dit thema loopt als een rode draad door  
de Techniekdagen, zowel in de voor
bereiding als tijdens de Techniekdagen.
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Bruggeman Mechanisatie - 
Tuin & Park
Wij houden ons bezig met 
met de verkoop en reparatie 
van landbouw- en tuin & park 
machines. Dagelijks verkopen wij 
machines, van een robotmaaier 
tot veldhakselaar, aan klanten over 
de hele wereld. Op het gebied 
van landbouwmechanisatie en 
tuingereedschappen kunnen 
wij alles leveren. Er werken 
32 mensen bij ons in onze 
vestigingen in Broekland en 
Lemele.

In onze showroom verkopen 
wij van alles op het gebied 
van tuin en park en geven wij 
advies. Robotmaaiers zijn onze 
specialiteit, maar we verkopen ook 
speelgoed. Voor het onderhoud 
van tuinmachines kunnen onze 
klanten gebruik maken van onze 
haal- en brengservice. Lekker 
makkelijk! We draaien onze hand 
niet om voor het geven van 
demonstraties, verkoop en advies 
van machines en werktuigen op 
locatie. 

In onze werkplaats voeren wij 
met alle benodigde apparatuur 
en gereedschappen snel 
en vakkundig reparaties 
uit. Daarnaast keuren wij 
trekkers, heftrucks, verrijkers, 
grondverzetmachines, landbouw-, 
tuin- en parkmachines, 
brandblussers en elektrisch 
gereedschap. 

Autobedrijf Holtkuile
Of een auto nieuw of oud is, 
op benzine rijdt of elektrisch 
is of welk merk het ook is, wij 
repareren ze allemaal en dat 
doen we al 60 jaar. Vroeger 
repareerden we zelfs fietsen en 
brommers, maar dat doen we 
nu niet meer. Naast repareren, 
verkopen we nieuwe en gebruikte 
auto’s. In onze mooie showroom 
staan gebruikte auto’s die wij 
verkopen. Een auto leasen kan 
ook, dan koop je de auto niet, 
maar betaal je elke maand een 
vast bedrag voor de auto.

Wanneer een auto bij ons 
binnenkomt, wordt er meestal 
eerst met de laptop gekeken wat 
er aan de hand is. Dat is een heel 
groot verschil met de auto’s van 
vroeger. Een groot deel van de 
werkzaamheden van een 
automonteur bestaat nu uit het 
opzoeken van storingen met de 
laptop.

Deuken en krassen op auto’s 
nemen wij graag onder handen. 
Uitdeuken, plamuren en spuiten. 
Met verf op waterbasis, want dat 
is beter voor het milieu. 

Maar we doen nog meer: taxi 
rijden. We brengen kinderen naar 
school, vervoeren mensen met 
een handicap, mensen die op 
vakantie gaan of mensen die een 
dag of avond uit willen.

Legkippen- en melkvee-
bedrijf Kievitsbosch
Op het platteland tussen Raalte 
en Broekland ligt ons bedrijf. We 
hebben melkvee en legkippen. We 
zijn een familiebedrijf dat al 100 
jaar bestaat. 
De melk die de koeien 
geven wordt verwerkt bij 
Friesland Campina tot kaas of 
melkproducten. Die komen via de 
supermarkt bij jullie in de keuken. 
De koeien worden gemolken met 
een melkrobot. De melk wordt 

gekoeld. De warmte die 
daarbij vrijkomt gebruiken we 
om water op te warmen voor 
de reiniging van de robot en 
melktank. Op het dak van de 
schuur liggen zonnepanelen 
voor de elektriciteit die we nodig 
hebben. In de zomer lopen onze 
koeien buiten in de wei, zodat we 
duurzaam kunnen produceren. 

De eieren die onze kippen leggen, 
worden door de robot-inpakker 
op een tray gezet, door een 
stapelaar gestapeld en verder 
verwerkt. Wij verkopen de eieren 
aan een eierhandelaar die de 
eieren verpakt in doosjes die jij 
vervolgens in de supermarkt kunt 
kopen. 

Onze kippen leven in een stal met 
volière systeem. We hebben twee 
soorten kippen; scharrelkippen en 
Freiland kippen met twee sterren 
Beter Leven-keurmerk. Deze 
Freiland kippen gaan ook naar 
buiten om lekker te scharrelen. 

Mensink Bouwbedrijf
Wij zijn een bouwbedrijf uit 
Broekland. Onze metselaars, 
timmermannen en tekenaars 
bedenken én bouwen huizen, 
kantoren en andere gebouwen. 
Tekenen, zagen, schroeven, 
timmeren, lijmen: eigenlijk is het 
knutselen wat wij doen. Ons werk 
is niet moeilijk, maar wel heel 
leuk! We zijn vaak lekker buiten 
aan het werk, de radio staat aan 
en aan het einde van de dag zie 
je precies wat je hebt gedaan. 

We staan erom bekend dat we 
veel vragen stellen aan onze 
klanten tijdens het bouwen. Dat 
is handig, want dan weten we 
zeker dat onze klanten blij zijn 

deelnemende bedrijven
als het af is. Oh, en alles wat we 
bouwen, bouwen we maar één 
keer. Weet je waarom? Omdat 
iedere persoon anders is. Wat jij 
een fijn huis vindt, vindt iemand 
anders misschien helemaal geen 
fijn huis. Daarom dus. En omdat 
het er mooi uitziet. Stel je eens 
voor: een straat met allemaal 
dezelfde huizen. Dat is toch saai?

Nijhof Installatietechniek
Wij zorgen voor comfort 
in woningen en bedrijven. 
Dankzij onze loodgieters is het 
bijvoorbeeld lekker warm in huis 
en stroomt er schoon water uit de 
kraan. Wij werken met de nieuwste 
technieken zoals warmtepompen 
en warmwater systemen.
Onze elektromonteurs doen 
alles wat “door een draad” gaat. 
Van data installaties voor de 
computers en wifi tot sterkstroom 
installaties voor verlichting en 
wandcontactdozen. Natuurlijk 
gaan wij met de tijd mee. Zoals 
het maken van installaties die 
met de telefoon bediend kunnen 
worden. 

Maar voor we dit alles kunnen 
maken, moet er nog wel eerst 
iets gebeuren en dat doen onze 
tekenaars en engineers. Zij 
bedenken en tekenen de installatie 
volgens de afspraken met de klant 
en de regels en wetten.

Pan Oston
Kassa’s, selfservice oplossingen 
en informatiezuilen, waarbij 
interactie met de klant mogelijk 
is, worden door ons gemaakt. 
De bestelzuilen zoals bij de 
McDonalds zijn een mooi 
voorbeeld. We zijn er best trots 
op dat we als Nederlands bedrijf 
marktleider zijn in Europa als het 
gaat om technologie in onder 
andere winkels. 

Al 50 jaar helpen wij 
bedrijven vanuit Raalte bij 
het ontwikkelen, produceren, 
installeren én onderhouden 
van gebruiksvriendelijke en 
innovatieve oplossingen. Onze 
producten kom je in je dagelijkse 
leven dan ook zeker tegen. Ze zijn 
te vinden bij supermarkten zoals 
Albert Heijn, Coop, Plus, Dirk 
v.d. Broek, maar ook bij andere 
winkels zoals de Action, HEMA, 
Kruidvat, SPAR, Etos en vele meer.

Machinefabriek STARA & EG 
Engineering
In de buurt is STARA beter 
bekend als Machinefabriek 
Stappenbelt. We zijn 
gespecialiseerd in het maken 
van zeer nauwkeurige metalen 
en kunststof onderdelen 
voor o.a. energiefabrieken, 
olieraffinaderijen, chemische 
fabrieken, boorplatformen en 
scheepsmotoren. Dit doen wij 
door het draaien, frezen en 
slijpen met computer gestuurde 
machines. 

EG Engineering ontwikkelt, 
levert en repareert kogelkranen. 
Kogelkranen zijn afsluiters die 
worden gebruikt om vloeistof 
of gas geheel of gedeeltelijk 
te kunnen afsluiten. Industrieën 
waar deze kogelkranen worden 
gebruikt zijn de petrochemie, 
chemische- en gasindustrie. 

STARA en EG Engineering 
werken al heel lang samen in 
het bedenken en maken van 
producten voor klanten in binnen- 
en buitenland. We zijn erkende 
leerbedrijven en werken samen 
met scholen en universiteiten. 
STARA is ook al jarenlang 
technisch partner van het Solar 

Team Universiteit Twente en helpt 
bij het ontwikkelen en maken 
van speciale onderdelen voor de 
zonneauto die meedoet aan de 
Solar World Challenge.

Van Merksteijn Staalcoating
Al 50 jaar brengen wij een laagje 
verf aan op staal 
door middel van 
poedercoaten 
of natlakken. Wij 
verwerken wel 600 
tot 800 ton staal 
per dag! Het staal 
wordt gebruikt 
voor gebouwen, 
bruggen, schepen. 
Met poedercoaten 
brengen we een poederlaag op 
staal aan dat in de oven wordt 
uitgehard. We kunnen hele grote 
dingen van staal bewerken in een 
snelle tijd. Met natlakken brengen 
we meerdere laklagen aan op het 
staal.

Het onderhoud en de reparaties 
van het machinepark wordt door 
8 monteurs van de technische 
dienst gedaan. Daar horen 
soms ook storingsdiensten 
bij. Ons machinepark bestaat 
onder andere uit heftrucks, 
straalmachines, bovenloopkranen, 
hangbanen, verfpompen en 
poederspuitapparatuur. Er is 
veel kennis nodig om dit te 
onderhouden en te repareren. 
De monteurs zijn mechanisch 
(lassen, monteren, smeren, 
verbrandingsmotoren) en 
elektrisch (machinebesturing en 
PLC’s) geschoold. De meeste 
monteurs hebben een opleiding 
op mbo niveau. In totaal werken 
zo’n 200 mensen bij ons.
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Parkeren
Het parkeren wordt ter plaatse  

aangegeven en begeleid.  
Volg a.u.b. de instructies op.  
Kom bij voorkeur op de fiets. 

De bedrijven zijn op vrijdagavond 29 oktober open van 
18.00 uur tot 21.00 uur en op zondag 31 oktober van 
11.00 uur tot 16.00 uur. Er is geen vast moment dat  
een rondleiding start bij een bedrijf, je kunt dus elk 

moment binnenkomen.

Vrijdag 29 oktober Zondag 31 oktober

Start bedrijfsbezoeken Plattegrond

Tuin & Park Bruggeman 
Mechanisatie

Autobedrijf  Holtkuile

Nijhof
Installatie techniek

Legkippen- en melkvee-
bedrijf  Kievitsbosch

Mensink Bouwbedrijf

Naam school Plaats Start  Naam school Plaats Start

De Vogelaar RAALTE Bruggeman Bernadette HEETEN Pan Oston

De Bolster RAALTE Bruggeman Jozefschool NIEUW HEETEN Pan Oston

Kwintijn RAALTE Bruggeman Op Weg HAARLE Pan Oston

De Korenbloem RAALTE Bruggeman Jozefschool WIJHE Pan Oston

De Linderte RAALTE Holtkuile Matzerschool WIJHE Mensink

De Horizon RAALTE Holtkuile OBS de wije WIJHE Mensink

De Rietkraag RAALTE Holtkuile Opwaardz Olst Mensink

Oostenwind RAALTE Kievitsbosch Willibrordschool OLST Mensink

Antoniusschool MARIENHEEM Kievitsbosch
Prins Willem 
Alexanderschool

OLST Nijhof

Esmoreit LUTTENBERG Kievitsbosch Aloysiusschool BOSKAMP Nijhof

Sprankel! LEMELERVELD
STARA/EG  
Engineering

Gerardus Majella BROEKLAND Nijhof

Regenboog LEMELERVELD
STARA/EG  
Engineering

De Bongerd BOERHAAR Nijhof

Heideparkschool LEMELERVELD
STARA/EG  
Engineering

Bosschool WESEPE Van Merksteijn

De Springplank HEINO
STARA/EG  
Engineering

Nicolaasschool LIERDERHOLTHUIS Van Merksteijn

De Gouden  
Emmer

HEINO Van Merksteijn De Linde LAAG ZUTHEM Van Merksteijn

De Dolfijn HEINO Van Merksteijn Broekland

Machinefabriek STARA
& EG Engineering

Van Merksteijn 
Staalcoating

Pan Oston

Raalte

Van Dongenstraat
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Sponsoren

Volg de Techniekdagen op 
www.platformtechnieksalland.nl

telefoon: 06 - 12 75 65 98  
info@platformtechnieksalland.nl

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland


