‘Het voelt als thuiskomen’

-> Science Festival

Terneuzen - Saskia Goole, Site Manager bij ICL-IP Terneuzen BV, is de laatste die vindt dat jongeren altijd in Zeeuws-Vlaanderen zouden moeten
blijven. Integendeel, spreid je vleugels en doe nieuwe ervaringen op, is haar advies. Zelf heeft zij diverse banen gehad en voor haar werk veel
gereisd. “Nu ben ik blij dat ik terug ben in Zeeland. Het voelt als thuiskomen.”
Saskia groeit op in Zuiddorpe.
Voor haar HBO-studie Chemische
Technologie gaat ze naar Breda.
Eén van haar stages doet ze bij Dow
Benelux. Hier krijgt ze het zetje
om verder te studeren. “Die stage
was begin jaren negentig. Het is nu
niet meer voor te stellen, maar de
kans op een baan voor technici was
destijds klein. Mijn stagebegeleidster
adviseerde me om verder te studeren.
Ze zag dat ik de capaciteiten had en
banen waren er sowieso nauwelijks”,
vertelt Saskia. Zij verruilt Breda voor
Eindhoven en plakt er een studie
Scheikundige Technologie aan de TU
aan vast.

Zaterdag 6 oktober

Weekend van de Wetenschap
Jaarlijks openen in het eerste weekend van oktober honderden bedrijven, onderzoekinstituten, universiteiten en musea hun deuren voor het publiek en bieden een kijkje ‘back-stage’. Ofwel een kijkje in de
keuken.
genomen ook in Zeeuws-Vlaanderen
aan te sluiten bij dit landelijke
evenement en het publiek te informeren over innovaties, wetenschap
en bedrijven in de regio. Want dat dit
hard nodig is mag alom bekend zijn.
In samenwerking met een aantal
bedrijven is een programma opgesteld
met voor ieder wat wils maar vooral
met de doelstelling te laten zien en

beleven welke unieke bedrijven en
producten er in de regio zoal zijn.
Bio Base Europe Training Center
in Terneuzen is het centrale punt.
Daar vinden gedurende de gehele
dag (10.00 -16.00 u) bedrijfspresentaties, lezingen en workshops plaats
en worden innovatieve producten
getoond, die de hele wereld over gaan.

‘We zijn wereldwijd actief’
Hulst - “De Bourgondische
inslag
van
de
ZeeuwsVlamingen,
betaalbare
woningen
en
tal
van
bedrijven met uitdagende
en interessante banen. Wie
denkt dat je hier alleen in de
toeristische sector aan de slag
kunt, heeft het mis. Kijk naar
mij, ik werk als projectleider bij
Colsen in Hulst. Een werkgever
die wereldwijd actief is en
innovatieve concepten levert
voor waterzuivering, nutriëntterugwinning en energieproductie.”

Terug naar Zeeland

Botten en benen
Aan de tafel bij University College Roosevelt
kun je knutselen met botten en benen. Welke
botten zitten er in je been en waar? Kun je
voorspellen hoe groot je bent als je alleen maar
een bot uit je been meet? Doe mee en ontdek!
(je laboratoriumjas en handschoenen krijg je
ter plaatse).

Na haar studie vindt ze een baan
bij DSM in Geleen. Samen met haar
man, die dezelfde studie op zijn naam
heeft, vertrekt ze naar Limburg. Van
daaruit ziet ze veel van de wereld.
Ze is onder andere verantwoordelijk
voor sites op Borneo (Indonesië) en
Louisiana (Amerika). Vanwege haar
twee jonge kinderen, besluit zij op
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Dit wil je niet missen!

Funstations

“Ik pendelde dagelijks naar Breda en verder. Met
twee jonge kinderen werd de dagelijkse reistijd mij
te gortig. Ik heb nu veel meer tijd voor mijn gezin.”

Vuur en IJs

Ze studeerde af bij de gemeente
Hulst en is daar gebleven.”

Krachten van Lucht

Science Festival 2018 wordt gerealiseerd in samenwerking met de volgende bedrijven en organisaties:

En misschien wel meer!
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Zie voor meer informatie:
www.science-festival.nl

Een unieke
kans

Science ﬁction? Nee, Netalux is een bedrijf wat met
behulp van laserreinigingstechnologie op een revolutionaire manier oppervlakten reinigt. Het grote voordeel
van deze innovatieve techniek is dat er geen extra afval ontstaat,
wat uiteraard beter is voor het milieu en dus ook veiliger voor de
mensen die er mee werken. Groot voordeel voor de opdrachtgevers is dat deze manier van reinigen ook nog eens goedkoper
is dan de traditionele methoden.

Dow biedt een groep geselecteerde
jongeren van de Zeeuws Vlaamse
VO-scholen een unieke kans. Zij mogen
tijdens het Science Festival een kijkje
nemen op een plek die normaal gesproken
niet toegankelijk is voor publiek. De
leerlingen uit de bovenbouw van havo en
VWO worden door prof.dr.ir. Jaap den
Doelder en zijn collega’s rondgeleid door
het Terneuzense R&D laboratorium van de
chemiereus.
In feite is er sprake van
een bezoek aan meerdere
labs waar de medewerkers
van Dow hun onderzoeken
verrichten:
Het Analytisch lab is
voorzien van de modernste
apparatuur om allerlei
eigenschappen
van
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Schelde press

Meer weten over de Open Dag en de kans om een kijkje achter de
schermen te nemen bij onze fabriek?
Kijk dan op www.iclip-terneuzen.nl/nl/dagvandechemie/.

Opening Science Festival Zeeuws Vlaanderen
presentaties en pitches door aanwezige bedrijven (doorlopend programma)
Wetenschaps-activiteiten voor jongeren 6 - 12 jr
Mad Sciences {doorlopend programma)
lezing: IT en Bim management
lezing: Bio Based bouwen: de Kameleon-woning
workshop: bioplastic maken - Bio Based Europe Training Center
show Mad Science
lezing: Botten en Benen
lezing “the science of circularity”.
lezing: IT en Bim management
workshop: bioplastic maken - Bio Based Europe Training Center
lezing: het belang van bio based materialen (in de bouw)
afsluitende show Mad Science
Afsluiting eerste Science Festival

Schoonmaken met behulp van
een laser?
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“Nu ben ik blij dat ik terug ben in Zeeland."

Bezoek aan bedrijven

Science Festival 2018 is een initiatief van:

Droogijs is bevroren koolzuurgas van -79°C.
We vertellen over de 3 fasen van materie: vast vloeibaar - gas. Droogijs gaat van vast gelijk over
in gas en dat geeft hele spectaculaire effecten.
We voeren een aantal supercoole experimenten
uit. Kinderen leren meer over de fascinerende
eigenschappen van bevroren koolstofdioxide
met borrelende ﬂessen, magische bellen en de
douche!

grondstoffen
maken.
Dat
doen we met hoogopgeleide
11.30 uur - De kinderen zien verbluffende
technologen en engineers. Het
experimenten met lucht, vuur en ijs! Met o.a.
leuke van mijn werk is dat ik van
Nieuwe technologieën
papier dat 120 keer sneller brandt dan gewoon
Dennis verdiept zich in Colsen
meet af aan betrokken ben bij
papier en met droogijs van -79 graden Celsius
als het kinderdagverblijf van
projecten wereldwijd. Vanaf de
worden de kinderen op spectaculaire wijze
zijn kinderen moet wijken voor
sales lead draai ik mee. De open
verbaasd over de wondere wereld van wetende uitbreiding van het bedrijf.
en transparante samenwerking
schap en techniek. Thei het ei, wie is dat en
Science Festival 2018 wordt gerealiseerd in samenwerking met de volgende bedrijven en organisaties:
“Het sprak me aan.
Waar ik in
waardeer ik. Dat zie je ook terug
douchen zonder water, kan dat wel?
mijn vorige functie vooral bezig
in inrichting van het bedrijf. Als
ik daarbij optel dat mijn vrienden
was met beproefde technieken,
Festival 2018
gerealiseerd in samenwerking met
de volgende
bedrijven
en organisaties:en
richt ColsenScience
zich
opwordt
de
wonen
Science Festival
2018nieuwe
wordt gerealiseerd in om
samenwerking
met hoek
de volgende bedrijven
en organisaties: mijn
15.30 uur - Laat je wegblazen door Mad
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Science
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Science
2018
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2018
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gerealiseerd
in
samenwerking
in
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met
de
volgende
met
de
bedrijven
volgende
en
bedrijven
organisaties:
en organisaties:
ideeën en technologieën. Wij
kinderen lekker buiten
kunnen
Science! De Mad Professor neemt je mee in
lossen de problemen van onze
spelen, kan ik alleen
een wervelende show over de kracht van lucht.
maar heel tevreden
klanten op. De basis is dat wij
Grote en kleine ballen zweven door de lucht,
van afval(water) hernieuwbare
zijn.”
Science Festival 2018 wordt gerealiseerd in samenwerking met de volgende bedrijven en organisaties:
we gaan op zoek naar de superpower van een
Science Festival 2018 wordt gerealiseerd in samenwerking met de volgende bedrijven en organisaties:
vacuüm, blazen kaarsen uit van grote afstand
Science Festival 2018 wordt gerealiseerd in samenwerking met de volgende bedrijven en organisaties:
en we hebben natuurlijk een vlammende
afsluiting. Pas op dat je je handen niet brandt!
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Na diverse andere banen, besluit
Saskia te solliciteren naar de functie
van Site Manager bij ICL-IP. “Ik heb
hier mijn eerste stage gelopen en
dat voelt bijna als een eerste liefde”,
vertelt ze lachend. Inmiddels is ze
een jaar aan de slag in Terneuzen.
Ze is trots op het bedrijf waaraan
zij dagelijks leiding mag geven. “Op
6 oktober hebben we Open Dag.
We laten dan graag zien dat we een
klein en ﬂexibel bedrijf zijn, met
werknemers die trots zijn op wat ze
dagelijks doen.”

Programma

Mad Science

Doorlopend - Een rokerig eiland over de
werking van je longen en draaikolken. Schiet
rookkringen en leer zo alles over de beweging
van lucht.Troef je vriendjes af tijdens de draaikolken race, maar kijk uit dat ze je niet verslaan
bij het kaarsenspel. Oftewel een funstation vol
actie!

Open Dag

Science Festival 2018 wordt gerealiseerd in samenwerking met de volgende bedrijven en organisaties:

L

Na het Reynaert College en
de MTS in Terneuzen vertrekt
Dennis voor zijn vervolgstudie
HTS
Energietechniek
naar
Breda. “Ik was eraan toe om
zelfstandig iets te ondernemen.
In Breda woonde ik in een huis
met zeven jongens uit Hulst. In
de weekenden gingen we terug
naar huis, onder andere voor de
voetbal.” Na zijn studie kan Dennis
aan de slag bij een internationaal
bedrijf in Den Haag. Hier ontdekt
hij al snel dat dit niets voor hem is.
“Met ruim 2500 man op kantoor;
dat was voor mij te onpersoonlijk.
Ik vond ander werk in Breda.
Toen uit mijn huis de een na
de ander terugging naar Hulst,
besloot ik dat ook te doen. Mijn
vriendin was het ermee eens.

Voor jongeren (tot 12 jaar) zijn
er voortdurend kleine proefjes
in het laboratorium die door de
deelnemers zelf kunnen worden
uitgevoerd. Mits ze een labjas en
veiligheidsbril dragen
(die hier aanwezig zijn).

Science Festival 2018 wordt gerealiseerd in samenwerking met de volgende bedrijven en organisaties:

Dennis Kindt vertelt enthousiast
over zijn werk. Hij is blij met
zijn keuze om in de regio aan
de slag te gaan. “De laatste tien
jaar pendelde ik dagelijks naar
Breda en verder. Met twee jonge
kinderen werd de dagelijkse
reistijd mij te gortig. Ik heb nu
veel meer tijd voor mijn gezin.”

Van Breda naar Hulst

Zelf aan de slag

L

In Zeeland wordt hier al jaren aan
deelgenomen door de ZB (Zeeuwse
Bibliotheek) in Middelburg waar in
samenwerking met een aantal organisaties jongeren kennis laat maken met
de wondere wereld van Wetenschap
& Techniek.
Drie organisaties (Bio Base Europe
Training Center, Mad Science en Huis
van de Techniek) hebben het initiatief

zoek te gaan naar ander werk. “DSM
wilde eigenlijk dat ik nog meer ging
reizen. Dat wou ik niet, vanwege de
kinderen. Ik kon toen aan de slag bij
EPZ in Borssele. Dat betekende een
terugkeer naar Zeeland. Dat was geen
bewuste keuze, maar eenmaal terug
in Zeeland geniet ik volop. Het voelt
goed. Het is hier in veel opzichten
net als elders in het land, maar de
woningen zijn betaalbaar en familie
en vrienden zijn altijd dichtbij.”

Schelde press

materialen te meten, tot op moleculair
detail. Denk hierbij bv aan Scanning
Electron Microscopy. Het High-throughput
lab is het paradepaardje en hier wordt big
data gegenereerd rond nieuw te ontwikkelen katalysatoren. Het Performance
Plastics karakterisatielab richt zich op
de eigenschappen van polymeren. Te
denken valt aan viscositeit en molmassaverdeling en geur- en smaaktesten. Bij
deze drie afdelingen in drie
verschillende
gebouwen
op de R&D campus krijgen
de wetenschappers-in-spé
een bijzonder kijkje in de
keuken.
NB: bovenstaande activiteit
is alleen toegankelijk voor
leerlingen die zich via de
scholen hebben aangemeld.

Ook belangrijke bedrijven openen op 6 oktober
hun poorten voor het publiek. Dat er bij deze
bedrijven wetenschappelijke activiteiten plaatsvinden is natuurlijk geen geheim. Maar hoe ziet
die wereld er achter de poort nu eigenlijk uit?
Meld je aan voor een bezoek aan één van deze
bedrijven en ontdek de fabrieken en laboratoria
die normaal gesproken voor het publiek gesloten
zijn.
www.opendagdow.nl/
www.iclip-terneuzen.nl/nl/dagvandechemie/
opendagtrinseo.com/

Ziekenhuis Zorgsaam : Pharmaﬁlter

ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen verwerkt met
deze innovatieve installatie het afvalwater en een
groot deel van het afval. Dit betekent een enorme
milieuwinst doordat medicijnresten en hormoon
verstorende stoffen niet meer in het watermilieu
terecht komen. Door de vergisting van het afval
komt biogas vrij, dat direct gebruikt wordt voor
de werking van de installatie. Slechts vier ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van deze
duurzame toepassing, ZorgSaam Ziekenhuis is er
daar één van.

Bedrijfspresentaties:
PureBlue: wereldwijd watermanagement vanuit Kapellebrug
Heb je je al eens afgevraagd waar al
het verontreinigde afvalwater van
industrieën, grote cruiseschepen of
zelfs jouw eigen gebruikte kraanwater
heen gaat? Waterverontreiniging. Het
is één van de grootste uitdagingen
die onze aarde te verduren krijgt.
Bij PureBlue bedenken we mogelijkheden om het milieu te helpen bij deze
uitdaging. Riviercruises zijn overal ter
wereld erg populair. Meer dan een half
miljoen passagiers genieten elk jaar
van traag veranderende landschappen
en unieke reiservaringen op rivier
cruises. Tijdens deze tours, consumeren en vervuilen passagiers en
bemanning drinkwater. Dit resulteert
in het afvalwater van het schip, een
combinatie van o.a. toilet-, sanitatieen kombuiswater. Het zuiveren van
dit afvalwater is noodzakelijk om
de negatieve impact op het milieu
van dit zuurstof-consumerende

afvalwater te verminderen. Hiervoor
ontwikkelde PureBlue de InnoPack++
Marine, een biologische afvalwaterbehandelingsinstallatie. De kwaliteit
van de installatie wordt continu
gemonitord met PureControl++, een
online platform voor afstandscontrole
en optimalisatie. Deze proactieve
aanpak zorgt ervoor dat problemen
aangepakt worden voordat zij tot
schade kunnen leiden. Dankzij deze
unieke dienst ontzorgt Pureblue
haar klanten met hun afvalwater
management.Belangrijk voor het
milieu. Belangrijk voor jou. PureBlue
is een snel groeiend internationaal
bedrijf, altijd op zoek naar talenten die
kunnen helpen vernieuwende ideeën
te bedenken. De bedrijfsactiviteiten
gaan van business development,
adviesverlening,
productontwikkeling,
productie, onderhoud en
opereren van de waterbehandelingsinstallaties. PureBlue bedient zowel
de industrie, de land- en tuinbouw,
communale sector en de riviercruise
sector.
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