
OPEN BEDRIJVENDAGEN 
VRIJDAG 8  & ZATERDAG 9 OKTOBER

Verschillende bedrijven in de gemeente Nijkerk ontvangen je op de Open Bedrijvendag van harte om een kijkje  
te komen nemen. Hoe gaaf!! Je mag rondkijken in de fabriek, op kantoor of over het terrein lopen waar je  
normaal niet mag komen. Moet je zien wat voor een beroepen er allemaal zijn! Voor het complete programma 
van de Kinderboekenweek kijk op de website van de bibliotheek: www.bibliotheeknijkerk.nl #kinderboekenweek 

Draad Internet & Media
Wij zijn dus Draad. Een internetbureau uit Nijkerk. We bedenken, ontwerpen en ontwikke-
len websites en online applicaties die nét even anders zijn. Sinds de zomer van 2013 doen 
we dat samen vanuit het prachtige Tabakhuis in het centrum van Nijkerk. Met liefde, exper-
tise, toewijding en vooral heel veel lol werken we aan websites en online projecten die het 
verschil maken.

Wanneer: vrijdag 8 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur
Waar: Nieuwstraat 9, 3861 AJ Nijkerk

VRIJDAG 8 OKTOBER

ZATERDAG 9 OKTOBER
Touwfabriek Langman
Touwfabriek Langman al 9 generaties produceren wij touwen en koorden. En dat voor veel 
uiteenlopende toepassingen. Zelfs van een PET fles maken wij touw.

Wanneer: zaterdag 9 oktober 10.00 - 14.00 uur
Waar: Beurtschipper 26-28, 3861 SC Nijkerk

Nijkerk Nieuws
Nijkerk.nieuws.nl is ook jouw nieuwsbron voor Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. We ma-
ken lokaal nieuws, dat er toe doet. En, we willen graag op TikTok, wil jij ons daarbij helpen?

Wanneer: zaterdag 9 oktober 10.00 - 14.00 uur
Waar: ‘t Veense Hart, Van Noortstraat 36, 3864 EV Nijkerkerveen

Gemeente Nijkerk
Wat doet een burgemeester? Wat gebeurt er allemaal in het gemeentehuis? Kan ik als kind 
meepraten? Hoe zorgen alle mensen die daar werken voor een beter leven in de gemeente 
Nijkerk (voor iedereen die woont in Nijkerk)?

Wanneer: vrijdag 8 oktober, er is een rondleiding om 14.00 en om 15.00 uur. Max. 15  
deelnemers per rondleiding. Dus zorg dat je er op tijd bent, want vol is vol.
Waar: Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk

Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
De Bibliotheek is er voor iedereen. Je kan er leren en studeren, je kan er werken en lezen. Wil 
jij weten wat wij allemaal voor jou doen? Wil jij weten wie er allemaal werkt? Kom langs en 
vraag heel veel. Zou jij later in de Bibliotheek willen werken? Welke informatie kan je alle-
maal vinden in de Bibliotheek over wat jij later worden wil?

Wanneer: vrijdag 8 oktober 14.00 - 16.00 uur en zaterdag 9 oktober van 10.00 - 13.00 uur
Waar: Bibliotheek Nijkerk, Friewijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk
            Bibliotheek Hoevelaken, Meerveldlaan 22, 3871 ED Hoevelaken

�engt je v��r!

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021 

https://www.bibliotheeknijkerk.nl/collectie/kinderboekenweek-2021.html


Voorstelling 
Loet droomt 
over later

WO. 13 OKT.
14.30 UUR
‘T VEENSE HART

Kaartjes via:
www.bibliotheeknijkerk.nl

Loet droomt over later
Een grappige, muzikale familievoorstelling 
waarin Loet samen met alle kinderen en 
haar lieve hond Mango op zoek gaat naar 
het allerleukste beroep.

Wat wil jij worden als je later groot bent? 
Loet weet het al: brandweerman! Maar wat 
is die brandweerslang zwaar en die helm zit 
helemaal niet lekker. ‘Dan word ik danseres’, 
zegt Loet, ‘en politieagent! Of zal ik hon-
denoppasser worden?’

Loet weet niet meer wat ze wil worden.
Er is veel te veel keus.
Welk beroep denk jij dat Loet kiest? En welk 
beroep kies jij?

Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Kaartjes bestellen via de website van de 
Bibliotheek: www.bibliotheeknijkerk.nl

Satter Hoveniersbedrijf
Maak kennis met Satter Hoveniersbedrijf, de tuinaannemer van midden Nederland.

Wanneer: zaterdag 9 oktober 10.00 - 14.00 uur
Waar: Laakweg 114, 3864 LG Nijkerkerveen

A-1 Media
Met name in de ochtend hebben wij die dag jongeren in de uitzending (10-12) tussen 12-14 
uur is er een nieuwsuitzending en vanaf 14:00 uur is er sport. Het staat de bezoekers vrij om 
aan te schuiven, plaatje aan te kondigen, praatje op de radio etc.
We zullen zorgen voor ontvangst en een hapje en drankje.

Wanneer: zaterdag 9 oktober van 10.00 - 14.00 uur
Waar: Venestraat 42, 3861 BX Nijkerk

Inclusief Gresbo Post 
Inclusief Gresbo Post begon meer dan 10 jaar geleden met het bezorgen van een aantal brie-
ven en gidsen en inmiddels worden er jaarlijks 3,5 miljoen poststukken bezorgd. Daarmee is 
deze vorm van sociale werkvoorziening uitgegroeid tot een zelfstandig postbedrijf waar zo’n 
400 bedrijven in de regio gebruik van maken. 

Wanneer: zaterdag 9 oktober, 09.00 - 12.00 uur
Waar: Nijverheidsstraat 7, 3861 RJ Nijkerk

Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
De Bibliotheek is er voor iedereen. Je kan er leren en studeren, je kan er werken en lezen. 
Wil jij weten wat wij allemaal voor jou doen? 
Wanneer: zaterdag 9 oktober van 10.00 - 13.00 uur
Waar: Bibliotheek Nijkerk, Friewijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk
            Bibliotheek Hoevelaken, Meerveldlaan 22, 3871 ED Hoevelaken

�engt je v��r!

https://nijkerk-hoevelaken.op-shop.nl/3341/loet-droomt-over-later/13-10-2021
https://nijkerk-hoevelaken.op-shop.nl/3341/loet-droomt-over-later/13-10-2021

