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Op expeditie met techniek!
Een spannend avontuur in de wereld van techniek in Salland

Voor ouders, verzorgers en leerlingen
van groep 6 tot en met 8
Vrijdag 7 oktober 2022 van 18.00 uur tot 21.00 uur
Zondag 9 oktober 2022 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Op expeditie met techniek!
Een spannend avontuur in de wereld van techniek in Salland

Voorwoord Kristel Leerkes
voorzitter Platform Techniek Salland
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden,
De Techniekdagen zijn al jaren een begrip in Salland. Toch is geen enkele keer
hetzelfde. Elk jaar doen er verschillende bedrijven mee, die zich allemaal op
hun eigen manier presenteren. Zelf word ik elk jaar weer verrast van alles
wat er te zien en te doen is en wat voor prachtige bedrijven we in Salland
hebben. Daar ben ik best trots op!
Vooraf zijn de deelnemende bedrijven druk in de weer met
opruimen, schoonmaken en uitzetten van een route. Ze doen er
alles aan om een goede indruk te geven.
Ga je mee op expeditie langs deze bedrijven? Dat wordt een
avontuur in de wereld van techniek in Salland, want je gaat op
bezoek bij 7 verschillende bedrijven. Allemaal houden ze zich bezig
met techniek en technologie, maar ieder op hun eigen manier. En dat
is best spannend, want je weet vooraf niet precies wat je mee gaat
maken. Maar het is vooral heel leuk. Je ziet veel nieuwe dingen en je
mag van alles doen en uitproberen. Kom daarom gezellig langs!
En breng gerust je ouders/verzorgers, familieleden, vrienden en
vriendinnen mee.
Elk jaar verheug ik mij op de Techniekdagen.
Ik word vrolijk van al die blije en enthousiaste reacties van leerlingen die bij de
bedrijven op bezoek zijn.
En bovendien vind ik het zelf ook interessant om overal een kijkje te nemen.
Kom jij ook langs op de Techniekdagen op vrijdag 7 en zondag 9 oktober? Tot dan!
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Het thema voor dit jaar is “Op expeditie
met techniek!” Een spannend avontuur
in de wereld van techniek in Salland. Dit
thema loopt als een rode draad door de
Techniekdagen, zowel in de voorbereiding
als tijdens de Techniekdagen.
Wist je dat je in de wereld van techniek in Salland
ontzettend veel kunt ontdekken? En niet alleen in
Salland, maar in de hele wereld? Bijna alles draait
om techniek en technologie. Kijk maar eens om
je heen, kun je iets vinden dat niet met techniek
is gemaakt? Het klopt dat de zon vanzelf opkomt
en weer ondergaat. Maar verder? Kijk maar eens
goed, voor bijna alles is techniek nodig om het te
maken of te laten werken.
Bijzonder hè?! Het is dus wel handig om wat
meer te weten over techniek en technologie. Ga je
met ons mee op expeditie, dan word je alvast een
beetje techniekwijzer.
Dit jaar organiseren wij de Techniekdagen
Onderwijs Salland voor de 16e keer. Er nemen 7
bedrijven deel.

Deelnemende bedrijven
Dit jaar doen bedrijven uit Raalte, Wesepe,
Wijhe en Olst mee aan de Techniekdagen.
De bedrijven laten zien welke technieken en
technologieën ze 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.
Beroepen en opleidingen 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. Je kunt alle vragen die
je hebt dan stellen.

Digitaal ‘stempels’ verzamelen
Vergeet niet je mobiel mee te nemen om
bewijsmateriaal van je expeditie te verzamelen.
Heb je geen mobiel, dan mag je die van je
ouders/verzorgers vast even gebruiken. Maak bij
elk bedrijf dat je bezoekt een foto. Scan de QR
code bij de in- of uitgang. Upload de foto die je
hebt gemaakt 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 op pagina 7 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 opstoppingen te voorkomen hebben we
een startschema gemaakt waar je expeditie kan
beginnen. Bij welk bedrijf je begint, hangt af van
de school waar je op zit. De indeling is te vinden
op pagina 6. De verdere volgorde mag je zelf
bepalen.
Het maakt niet uit of je de Techniekdagen op
vrijdag of zondag bezoekt, wel willen we graag
dat het startschema wordt aangehouden.
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deelnemende bedrijven
in Salland. Dat begint met een
tekening in 3D (net echt),
waarna onze metselaars en
timmermannen gaan bouwen. Het
mooie aan ons werk is dat we
gelijk resultaat zien.

Assink Weustink
De PLUS in techniek. En
dat heeft alles te maken
met installatietechniek,
loodgieterswerk, beveiliging en
duurzame energie. Hierbij kun
je denken aan het maken van
een stopcontact, het aansluiten
van lampen, het zorgen voor
stromend water, het aansluiten
van toiletten, het plaatsen van
camera’s en installeren van
inbraakmelders. Wel zo handig
als je stroom nodig hebt, als het
donker wordt, je water uit de
kraan wilt drinken, je nodig naar
het toilet moet of als je dieven
buiten de deur wilt houden.
Van duurzame energie heb je vast
wel eens gehoord. Daar houden
wij ons ook mee bezig, zoals
het leggen van zonnepanelen
op daken, het aansluiten van
laadpalen voor elektrische auto’s.
Jij kunt hier ook een steentje
aan bijdragen, bijvoorbeeld door
de lamp op jouw slaapkamer te
vervangen door ledverlichting.
Dan help je ook mee aan een
stukje duurzaamheid.

Bouwbedrijf Hemeltjen
Regelmatig zeggen wij vol trots
tegen familie en vrienden: ‘kijk
dat hebben wij gebouwd’. Wij
bouwen en verbouwen namelijk
huizen, scholen en fabrieken
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Geen opdracht is hetzelfde, elke
bouw en verbouwing is anders.
Dat maakt ons werk afwisselend
en uitdagend.
In onze werkplaats maken
we kozijnen, dakkapellen en
prefab-houtskeletbouw wanden.
Hiermee wisselen we buiten- en
binnenwerk met elkaar af.

van heel veel techniek. Soms is
het hele moderne techniek, zoals
draaien op een cnc freesmachine,
3d scannen en printen of lassen
volgens de laatste technieken.
Maar we gebruiken soms ook hele
oude methodes, zoals het walsen
van metaal met een Engels wiel of
het klinken van de plaatdelen aan
elkaar met klinknagels.
Heel veel onderdelen zijn niet
meer te krijgen, dus daar moeten
we zelf wat op bedenken en
maken. Alle soorten restauraties
komen hier voorbij. Van bijspuiten
van beschadigingen tot een
compleet gebouwde body en van
deukje tot complete restauratie
van een oldtimer. Met behulp van
techniek zorgen wij voor een hele
mooie auto die weer jaren mee
kan.

Schrijver Stalinrichting
In de koeienstal gaat het er
steeds moderner aan toe.
Een robot schuift het voer aan,

Carrosseriebouw Jansen
Heb jij je weleens afgevraagd
hoe oldtimers zo mooi blijven?
Wij zorgen daarvoor met behulp

een andere robot schuift de mest
in de put en een derde robot
voert de kalfjes verse melk.
Boeren zijn erg blij met de hulp
van robots. Deze robot worden
door ons geleverd en gemonteerd.
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En als de boer er problemen mee
heeft, dan komen onze monteurs
het dezelfde dag nog oplossen.
Daarnaast maken wij producten
om het koeien naar hun zin te
maken. Wij zorgen voor voldoende
waterbakken in de stal, voor fijne
waterbedden (echt waar!) om op
te liggen, ventilatoren voor frisse
lucht en comfortabele boxen voor
kleine kalfjes. Het geven van melk
is topsport en daarom verdienen
de koeien de beste omgeving.

We zijn er dan zeker van dat ze
doen wat ze moeten doen.

Veldkamp
Machines nemen ons veel
werk uit handen. Met machines
kunnen we bijvoorbeeld pakken
melk veel sneller vullen dan
met de hand. Zo zijn er heel
veel voorbeelden te noemen.

Van Remmen UV Technology
UV is ultraviolet licht. Dit licht
komt ook van de zon af en zorgt
ervoor dat je bruin wordt, maar
je kunt er ook van verbranden.
Wij gebruiken UV licht in onze UV
systemen om bacteriën in water
dood te maken. En dat kan dan
Bij Veldkamp bedenken,
bouwen en programmeren wij
nieuwe machines. Daarnaast
onderhouden en verhuizen we
machines. En ondersteunen wij
technische diensten bij andere
bedrijven. Wij doen ons werk niet
alleen in Nederland, maar onze
monteurs zijn over de hele wereld
aan het werk.

met heel weinig energie.
Het type UV licht dat wij
gebruiken tijdens het
desinfecteren van water is nog
sterker. Het doodt bacteriën
en virussen. Onze systemen
worden gebruikt in bijvoorbeeld
zwembaden, schepen, drinkwater
en bij het sproeien van het land.
Wij testen onze systemen met
bacteriën voordat wij ze leveren.

Gaat er bijvoorbeeld een
onderdeel kapot van een machine,
dan komt er een servicemonteur
van ons langs om het onderdeel
te vervangen of te repareren.
Voor een verhuizing kunnen wij
een machine helemaal uit elkaar
halen en op een andere plek weer
opbouwen. Meestal verbeteren we
de machine dan ook nog even.

Zuivel van SalLand
De melk bij jou in de koelkast
komt waarschijnlijk uit de
supermarkt. Daar is helemaal niks
mis mee, want dat is goede en
lekkere melk. Zou je het niet leuk
vinden dat je zou weten waar die
melk of andere zuivelproducten
vandaan komen? Bij ons kan dat.
Zuivel van SalLand is namelijk een
zuivelfabriek(je) op de boerderij
waar onze Maas Rijn IJssel koeien
hun melk geven. Van die melk
maken wij in ons zuivellokaal
melk, yoghurt, chocolademelk,
boter en schoolzuivel. Het
is erg afwisselend werk. In
ons zuivellokaal hebben we
verschillende soorten machines
die we nodig hebben om
bijvoorbeeld

van de melk yoghurt te maken
of om af te vullen in speciale
bakjes. Hygiëne is heel belangrijk,
daarom is ons zuivellokaal erg
schoon, overzichtelijk en prettig
om in te werken.
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Startschema

Naam school

Plaats

Start

Naam school

Plaats

Start

De Vogelaar

RAALTE

Bouwbedrijf Hemeltjen

Bernadette

HEETEN

Jansen Carrosseriebouw

De Bolster

RAALTE

Assink Weustink

St. Jozefschool

NIEUW HEETEN

Jansen Carrosseriebouw

Kwintijn

RAALTE

Assink Weustink

Gerardus Majella

BROEKLAND

Jansen Carrosseriebouw

De Korenbloem

RAALTE

Assink Weustink

Bosschool

WESEPE

Jansen Carrosseriebouw

De Linderte

RAALTE

Schrijver Stalinrichting

OBS de wije

WIJHE

Zuivel van SalLand

De Horizon

RAALTE

Schrijver Stalinrichting

Opwaardz

OLST

Zuivel van SalLand

De Rietkraag

RAALTE

Schrijver Stalinrichting

IJsselwijs Olst

OLST

Zuivel van SalLand

Oostenwind

RAALTE

Schrijver Stalinrichting

Mijnpleinschool Wijhe

WIJHE

Bouwbedrijf Hemeltjen

Op Weg

HAARLE

Schrijver Stalinrichting

De Linde

LAAG ZUTHEM

Bouwbedrijf Hemeltjen

Esmoreit

LUTTENBERG

Veldkamp

Nicolaasschool

LIERDERHOLTHUIS Bouwbedrijf Hemeltjen

Sprankel!

LEMELERVELD

Veldkamp

De Springplank

HEINO

Van Remmen Technology

Regenboog

LEMELERVELD

Veldkamp

De Gouden Emmer

HEINO

Van Remmen Technology

Heideparkschool

LEMELERVELD

Veldkamp

De Dolfijn

HEINO

Van Remmen Technology

Antoniusschool

MARIENHEEM

Veldkamp

Vrijdag 7 oktober

Zondag 9 oktober

De bedrijven zijn op vrijdagavond 7 oktober open
van 18.00-21.00 uur en op zondag 9 oktober
van 11.00-16.00 uur. Binnen deze tijden kun je
op elk moment binnenkomen.
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Adressen

Schrijver Stalinrichting
Zompstraat 24
8102 HX Raalte

Assink Weustink
Overkampsweg 18
8102 PH Raalte

Veldkamp
Kaagstraat 7
8102 GZ Raalte

Van Remmen UV Technology
Hooglandweg 3
8131 TE Wijhe (Boerhaar)

Zuivel van SalLand (Boerderij de Riet)
Kleistraat 17
8121 RG Olst

Bouwbedrijf Hemeltjen
Nijverheidsweg 2
8131 TX Wijhe

Carrosseriebouw Jansen
Eikenweg 13
8124 RH Wesepe

Het parkeren wordt ter plaatse
aangegeven. Volg a.u.b. de instructies op.
En kom bij voorkeur op de fiets.
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Volg de Techniekdagen op

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

