
 

TECHNIEK TASTBAAR ! 
11 OKTOBER 2019       STAD & ESCH BEROEPENCOLLEGE MEPPEL 

 

Voor alle ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 7 en 8 

 

Op 11 oktober aanstaande wordt bij Stad & Esch Beroepencollege in Meppel voor de 5e keer in deze 

regio Techniek Tastbaar georganiseerd. Dit is een groots techniekevent met maar liefst 30 stands 

waarin uw zoon of dochter kan kennismaken met technische bedrijven uit de regio. Zij hebben 

allemaal een doe-activiteit bedacht waarmee de kinderen de techniek kunnen beleven.  

Zo kunnen ze er lassen, een heftruck besturen, proefjes doen, solderen, hout bewerken, 3D-

ontwerpen, maar ook krijgen ze informatie over techniek in de bouw, installatietechniek en nog heel 

veel meer. Er zijn presentaties van banen en het werken in de toekomst en er is een vlogbattle.  

Het is juist belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd deze ervaring opdoen om zo te ontdekken wat ze 

leuk vinden, waar ze goed in zijn en welke beroepen daar goed bij zouden passen. Daarnaast zien ze 

dus ook veel bedrijven waarvan ze geen weet hebben dat die in hun regio actief zijn. Ook presenteren 

de regionale technische scholen de mogelijkheden van een technische opleiding.  

We richten dit event op techniek in de meest brede zin van het woord. Dit omdat techniek nog 

onvoldoende bekend is bij de jeugd en misschien ook wel bij u, als ouders. Maar vooral ook omdat we 

veel nieuwe “techneuten van de toekomst” nodig hebben.  

Kom daarom op samen met uw kind naar Techniek Tastbaar en laat u informeren naar de 

mogelijkheden voor een opleiding en baan in de techniek. 

Wanneer: 11 oktober 2019 van 14.00 tot 21.00 uur 

Waar:  Stad & Esch Beroepencollege, Ezingerweg 51, Meppel 

Informatie: www.techniektastbaar.nl 

 

De toegang is gratis en bezoekers hoeven zich niet aan te melden! 

Blijf op de hoogte van wat er allemaal komen gaat en zie impressies van voorgaande evenementen op 

 Facebook: TechniekTastbaar  Instagram: techniektastbaar 

Twitter: TechTastbaar    Techniek Tastbaar 

 

Tijdens dit evenement worden foto- en filmopnamen gemaakt waarbij de bezoekers in beeld kunnen 

komen. Deze opnamen worden alleen gebruikt voor promotiedoeleinden van Techniek Tastbaar.  

http://www.iconarchive.com/show/simple-rounded-social-icons-by-graphics-vibe/twitter-icon.html

