
open dag
Zaterdag 15 april 2023
11.00 - 16.00 uur

Kijk gauw op de achterkant wat er allemaal 
te beleven is bij onze hightech bedrijven!
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www.ontdekhightech.nl/opendag

Parkeren is 
lastig. Kom bij 
voorkeur op 
de fiets of 

lopend.
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Kleine Bunder
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“Met meer dan 200 medewerkers timmert 

ACTRONICS de laatste jaren flink aan de weg 

om de grootste speler te worden op het gebied 

van auto-elektronica revisie. Dagelijks reviseren 

we honderden auto-onderdelen uit heel Europa 

en dragen medewerkers er aan bij om deze een 

tweede leven te geven. Wil je zien hoe we deze 

kostenbesparende en duurzame oplossing mo-

gelijk maken? ACTRONICS opent haar deuren 

om een kijkje achter de schermen te nemen. Ons 

terrein zal worden omgedoopt tot een High Tech 

Experience Zone waar we verschillende work-

shops geven.”

Actronics 
Bornerbroeksestraat 459F, 

7609 PK Almelo

Bij SFC Energy B.V.  ontwikkelen we, 
produceren we en leveren we hoogwaar-
dige voedingen (power supplies), complexe 
spoelen (coils) en lineaire motoren (linear drives). De 
door ons ontwikkelde producten zijn geschikt voor 
o.a. laser, analytical en semiconductor toepassingen. 
SFC Energy B.V. is een internationaal georiënteerd 
bedrijf met ongeveer 160 medewerkers. Met R&D 
en productie locaties in Almelo, Nederland en 
Cluj-Napoca, Roemenië werken we samen met 
onze klanten. Veel producten worden klant specifiek 
gemaakt waardoor we een nauwe samenwerking 
met de klanten hebben. Ben jij ook zo benieuwd wat 
er achter onze deuren afspeelt? 15 april leiden we 
je graag rond en beantwoorden we je vragen. Ook 

voor de kinderen hebben we leuke activiteiten!

SFC Energy B.V. 
Twentepoort Oost 54 7609 RG Almelo

Hollander Techniek zet moderne technieken 

in om comfortabel te kunnen wonen, werken 

en recreëren. Door technieken met elkaar te 

verbinden, ontwikkelen we slimme oplossin-

gen die resulteren in bijvoorbeeld efficiëntere 

productieprocessen en vermindering van 

energiekosten. Dit doen we voor verschillende 

opdrachtgevers zoals scholen, supermarkten 

en fabrieken. Een veelzijdig werkveld! Tijdens 

de open dag bekijk je bij ons een echt project 

door een VR-bril, vertelt een engineer jou alles 

over programmeren, zie je onze deltarobot aan 

het werk en kun je genieten van een lekker ijsje 

op ons terras. We zien je graag 15 april!

 

Hollander Techniek
Twentepoort West 55, 

7609 RD Almelo

Tecnotion ontwikkelt en produceert 

lineaire en torque motoren welke wereld-

wijd worden ingebouwd in industriële toepas-

singen. Wil jij weten wat onze motoren te maken 

hebben met een mobiele telefoon, coronatest of 

bloembollen? Kom bij ons binnen kijken tijdens de 

open dag en je zult het met eigen ogen zien. De 

rondleiding geeft je een beeld van wat we maken, 

hoe het werkt en hoe we het maken. Daarnaast is er 

voor de kinderen een MAD Science Show, spring-

kussen en een puzzeltocht. Onze meeting place 

geeft je onder het genot van een hapje en drankje 

de mogelijkheid om alles tot je in te laten werken. 

Kom jij ook? 

Tecnotion 

Twentepoort West 15, 7609 RD Almelo

ieder uur te gekke 
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mad science shows
mad science shows  

en activiteiten op 
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álle locaties!álle locaties!

houd onze socials in de gaten: @ontdekhightech
Parkeren is lastig. Kom bij voorkeur op de fiets of lopend


