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-> Science Festival
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Ben je nieuwsgierig naar bio-asfalt? Wil je meer weten over het gebruik
van drones in de industrie? Of ben je benieuwd naar wat lasertechnologie
en schoonmaak met elkaar te maken hebben? Kom samen met je (groot)
ouders, broers, zussen en vrienden naar het Science Festival en ga op
ontdekkingstocht door de Zeeuws-Vlaamse wereld van wetenschap en
techniek!
Tijdens het Science Festival krijg
je een beeld van verschillende
onderwerpen waar jij veelal het
bestaan niet van weet. Er zijn
presentaties,
lezingen,
doeactiviteiten en een Wetenschapsshow. Daarnaast geeft een aantal
bedrijven in de regio een rondleiding
op plekken waar jij normaal
gesproken niet mag komen.
Het Science Festival vindt plaats op
zaterdag 6 oktober 2018 van 10.00
tot 16.00 uur in Bio Base Europe
Training Center in Terneuzen.
De toegang is gratis.

Zoveel uitdagende banen in onze regio
Maak op pagina X kennis met Dennis en Saskia. Na de middelbare school gingen ze weg uit Zeeuws-Vlaanderen om ergens
anders te gaan studeren. Logisch, want universiteiten en hogescholen vind je hier niet. Gelukkig hebben ze altijd een band
met Zeeuws-Vlaanderen gehouden. Daardoor zagen ze hoeveel
mooie en uitdagende banen er in deze regio zijn en was de stap
om hier terug te komen bijna vanzelfsprekend. De optelsom die
Zeeuws-Vlaanderen biedt, is namelijk bijzonder aantrekkelijk:
veel werkgevers zitten te springen om jonge, goed (en hoog)
opgeleide professionals, de woningen zijn goedkoop, familie en
vrienden zijn dichtbij en er is hier van alles te beleven.

Workshop Bioplastic maken
Plastic is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De grondstoffen voor al dat plastic zijn
afkomstig uit aardolie, dat schaars wordt. Ook resulteert het veelvuldig plasticgebruik in enorm veel
afval dat veel schade aanricht aan planten en dieren.
Het is daarom belangrijk dat er steeds meer gebruik
gemaakt wordt van afvalstoffen en hernieuwbare
grondstoffen voor de productie van plastics. Biomassa, een mogelijke grondstof voor plastics, is hernieuwbaar. Het maken van biologisch af breekbare
plastics zou de hoeveelheid afval kunnen verminderen. Een alternatief voor het gangbare plastic is
dus een bioaf breekbaar plastic, dat geproduceerd is
uit biomassa. Dit alternatieve plastic moet dan wel
dezelfde veelzijdige eigenschappen hebben als het
synthetische plastic. Tijdens de workshop krijg je
een labjas aan en ga je zelf aan de slag. Onder begeleiding maak je zelf bioplastic uit zetmeel en/of
uit melk.
Om te zorgen dat je sowieso een plekje hebt tijdens
een van de workshops kun je je aanmelden voor de
workshop van 11.00 uur of 14.00 uur via het contactformulier op de site van Science-festival.nl
Zie voor meer informatie: www.science-festival.nl

