
Lesbrieven en werkstukken

• Hoe bewaak jij jouw slaapkamer?
• Kun jij een eigen waterzuivering bouwen? 
• In wat voor luxe zou een koe willen leven? 

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

Vrijdag 7 oktober 2022 van 18.00 uur tot 21.00 uur
Zondag 9 oktober 2022 van 11.00 uur tot 16.00 uur
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Op ontdekkingstocht
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. 

Er is een mooi filmpje op YouTube over de wereld zonder techniek: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vi53WzYF6hY&t=13s

Nog een leuk filmpje van het Jeugdjournaal over hoe jouw leven er over 20 jaar uit kan zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSvAD7wUQJ0

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. 

Aan de slag
Eerst mag je wat vragen beantwoorden over techniek en technologie. Als je het 
antwoord niet weet, dan mag je het opzoeken, want Google bestaat niet voor niks. 

1. Wat is techniek?

2. Wat is technologie?

3. Van welke twee Griekse woorden is technologie afgeleid?

4.  Sinds de prehistorie, dat is heel, heel lang geleden, zijn er heel veel uitvindingen gedaan met 
behulp van techniek en technologie. Wat vind jij een goede uitvinding?

Ti jdens  de  16e Tec hniekdagen kun je  kennismaken met  ver sc h i l lende 
tec hn ieken en tec hnolog ieën.  En da t  b i j  maar  l ie fs t  7  bedr i j ven.

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

Snelle ballon
Wat heb je nodig:

• 1 ballon
• 3 meter touw
• Plakband
• Schaar
• Rietje
• Liniaal
• Vriend 
• 10 minuten

Stappen

1. Knip 5 centimeter van de onderkant van het rietje af
2. Doe het touw door het afgeknipte stuk rietje
3. Knip 2 stukjes plakband af en plak ze tijdelijk op de tafel
4. Blaas de ballon op en houd hem dicht
5. Plak het rietje vlakbij het tuitje op de zijkant van de ballon met de stukjes plakband, zoals op het plaatje
6. Houd de ballon bij je met het tuitje naar je toe
7. Ga ieder met een uiteinde van het touw een eind uit elkaar staan
8. Laat één van de twee de ballon met het tuitje naar zich toe houden

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je de ballon los laat?

9. Houd het touw strak
10. Laat de ballon los

Vraag 2: Wat gebeurt er?

Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 

Wauw, dat was gaaf hè?! Maar hoe komt dit nou?

In een opgeblazen ballon zit samengeperste lucht. De luchtdruk in de ballon is hoger dan buiten de ballon. Lucht 
stroomt altijd van een plaats met een hoge luchtdruk naar een plaats met een lage luchtdruk. De lucht kan de ballon 
niet uit, omdat het dichtgehouden wordt. Laat je de ballon los, dan kan de lucht maar op één plaats de ballon uit, 
via het tuitje. De ballon gaat daardoor precies de andere kant op. Dit gebeurt ook in een raket. De brandstof wordt 
tot ontploffing gebracht en de gassen die daarbij ontstaan kunnen maar in 1 richting naar buiten. De raket wordt 
hierdoor in de tegenovergestelde richting geduwd.

Meer weten? Ga naar www.proefjes.nl/proefje/071 voor extra uitleg.  
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Techniekpaspoort
Halloooo, wie ben jij? Wat leuk dat je met ons op expeditie gaat. Dan is het wel zo 
prettig om eerst wat meer over jezelf te weten te komen. Vertel eens iets over jezelf?  
Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, wie zijn je ouders, broers, zussen, opa’s, 
oma’s? Op welke school zit je?  

Vertel nog eens wat meer. Wat zijn je hobby’s en waar heb je interesse in? (Bv. muziek, 
sport, natuur, auto’s, verzorging, feestjes). Je mag het opschrijven, maar ook tekenen als 
je dat wilt. Dat mag je op een ander blaadje doen. En als je een filmpje wilt maken, ook 
prima!

Waar ben je eigenlijk goed in? Vraag het ook eens aan anderen, bijvoorbeeld je 
klasgenootje en/of je ouders. Als je ergens goed in bent, dan kun je dat een talent 
noemen. Kun je dit talent gebruiken bij het uitoefenen van een beroep dat jou leuk lijkt? 
Je mag het opschrijven, tekenen of met een filmpje vastleggen.  

In de techniek en technologie zijn heel veel verschillende beroepen. En daarvoor hoef 
je techniek en technologie niet eens altijd leuk te vinden. Je kunt namelijk ook bijdragen 
aan een beter milieu, duurzaamheid, gezondheid, slimme oplossingen en ga zo maar 
door. Om een goed beeld te kunnen vormen zijn er 7 werelden van techniek:
1. Mens en gezondheid
2. Energie, water en veiligheid
3. Voeding en natuur
4. Wonen, werken en verkeer
5. Ontwerp, productie en wereldhandel
6. Digitaal, media en entertainment
7. Hi-tech en science

Dat is een mooi rijtje hè?! Daar zitten vast onderwerpen tussen die jou leuk lijken. 
Welke is/zijn dat? 

We zijn erg benieuwd naar de tekeningen en filmpjes die je hebt gemaakt.

Overal kom je tech-
niek en technologie 
tegen. Op school, in 
het ziekenhuis, in de 
winkel, op vakantie, 
thuis, op een boerde-
rij, op het spor tveld, 
in de bibliotheek, in 
de auto, op de fiets, 
in je mobiel en ga 
zo maar door.
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Deelnemende bedrijven
Op onze website www.platformtechnieksalland.nl kun je vinden welke bedrijven er dit 
jaar meedoen aan de Techniekdagen. We gaan eerst eens even kijken wat je van de 
bedrijven vindt. 
Welke bedrijven doen er dit jaar mee aan de Techniekdagen?

1

2

3

4

5

6

7

Stel een top 3 samen van de bedrijven die je interessant vindt en waar je meer van wilt 
weten.

Bij welk bedrijf zou je willen werken? En wat voor beroep zou je daar willen uitoefenen?

Bij het bezoeken van de Techniekdagen kun je echt kennismaken met de 
bedrijven en ze van binnen en buiten bekijken. Veel plezier gewenst! 

We zijn erg benieuwd naar de tekeningen en filmpjes die je hebt gemaakt, 
stuur ze naar ons toe via: info@platformtechnieksalland.nl. Wie weet 
verrassen wij jou dan wel met een fraai cadeau. 

Onderzoeksvragen
De directeuren en medewerkers van de deelnemende bedrijven hebben een 
aantal vragen voor jou. Daar willen ze graag van jou antwoord op krijgen. 
Kun jij ze de antwoorden geven? Dit mag je digitaal doen. Scan de QR code 
van elk bedrijf en geef online antwoord. 

1

2

3

Schrijver 
Stalinrichting

Van Remmen UV 
Technology

Veldkamp Zuivel van 
SalLand

Assink 
Weustink

Bouwbedrijf 
Hemeltjen

Carrosseriebouw 
Jansen
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Foto opdracht:
Trek een lijntje van het logo naar de foto waarvan jij denkt waar het bij hoort en 
waarom. Als je weet wat een bedrijf doet, dan is het misschien makkelijker om de 
lijntjes te trekken.

zuivel

Machtig Lekker!

SalLand
van

     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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Werkstuk aanleveren
Het werkstuk mag op woensdag 5 oktober tussen 
14.00 en 17.30 uur gebracht worden bij:
Schrijver Stalinrichting, Zompstraat 24 in Raalte

Een onafhanke l i jke  jur y 
za l  een aanta l  wer kstukken 

be lonen met  een pr i j s . 

Bij de werkstukken het volgende vermelden:
• Voor- en achternaam
• Groep/klas
• Naam van de school
• Plaats

Niks moet, maar een beschrijving van je 
werkstuk vindt de jury erg leuk. 

Schrijver Stalinrichting
Koeien houden van luxe en worden graag 
verwend met waterbedden, onbeperkt 
voer eten, altijd vers water en verse lucht. 
Kun jij een machine, ligbed of iets anders 
bedenken waarmee het voor koeien nog 
prettiger is om in de koeienstal te zijn?

Van Remmen UV Technology
Water schoon en veilig maken is heel 
belangrijk, zodat je er niet ziek van 
wordt. Water kan op veel manieren 
schoongemaakt worden. Hoe zou 
jij bacteriën en virussen uit het 
water halen? Kun jij een eigen 
waterzuivering bouwen?

Werkstukopdrachten
Alle bedrijven hebben werkstukopdrachten bedacht. 
Kies er eentje uit die je leuk lijkt. En maak er wat 
moois van. Je mag knutselen, knippen, plakken, 
tekenen, schetsen, verven, etc. en de materialen 
die jij wilt gebruiken zelf  uitkiezen. Alleen of met 
een groepje. Leef je maar lekker uit! We zijn erg 
benieuwd waar jij ons mee gaat verrassen. Oh ja, je 
kunt ook nog een prijs winnen als jouw werkstuk bij 
de jury in de smaak valt. 

Assink Weustink
Ouders die rondsnuffelen in 
je kamer. Dat wil je natuurlijk 
niet! Kun je een beveiliging 
voor je slaapkamer bedenken, 
ontwerpen en maken? 

Carrosseriebouw Jansen
Hoe ziet de oldtimer van jouw dromen 
eruit?

Bouwbedrijf Hemeltjen
Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, dan moet je huiswerk 
maken. Hoe ziet jouw ideale studeerkamer er dan uit? Is er ook 

ruimte voor thuiswerkende 
ouders? 

Zuivel van SalLand
Voor onze Zuivel van SalLand boerenboter, die 
wij zelf maken, zijn wij op zoek naar een mooie 
en sterke verpakking. 
Kun jij die bedenken, 
ontwerpen en maken? 
Wie weet zie je 
binnenkort onze 
boerenboter verpakt in 
jouw idee. 

Veldkamp
Veel verpakkingen, zoals 
melkpakken en blikken, 
gooien we zomaar weg. Die 
verpakkingen kun je misschien 
ook voor iets anders gebruiken. 
We dagen jou uit om een 
verpakking, die je anders weg 
zou gooien, voor iets anders te 
gebruiken.  
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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


