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Wat gebeurt er in Zuid

Samuel (16): 'We hebben bloed en urine
getest op glucose. Erg interessant allemaal!'
Technologieroute Mavo-leerlingen van
het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)
hebben dit schooljaar kennisgemaakt met
laboratoriumtechniek. Zij voerden spannende proeven uit in het lab van het ROC
van Amsterdam.

van Amsterdam allerlei proeven uitvoeren. “We hebben bijvoorbeeld getest op
glucose in bloed en urine en gewerkt met
apparaten zoals een laboratoriumcentrifuge en een gasbrander. Erg interessant
allemaal.”
Soepele overstap
Docent Simon van der Sleen: “We vin-

den het belangrijk om leerlingen beter
voor te bereiden op hun beroepskeuze en
de overstap naar het ROC van Amsterdam soepeler te laten verlopen. Via het
project de Technologieroute konden leerlingen verschillende aspecten van technologie leren kennen.
Onder meer bouwtechniek, luchtvaarttechniek, en de afgelopen maanden boog

een groepje leerlingen zich over laboratoriumtechniek.”
Samuel: “Zelf kies ik waarschijnlijk voor
de Koninklijke Luchtvaartschool, toch
iets met techniek dus. Dit project heeft
me zeker geholpen om een goede keus te
maken.”

Samuel (16) vond het leuk om mee te
doen aan het project Laboratoriumtechniek. Hij kreeg voorlichting van een specialist van het VU Medisch Centrum over
diabetes en mocht daarna op het ROC
Tekort aan technici
Er is een (dreigend) tekort aan goed geschoolde
technici in Amsterdam. Tegelijkertijd loopt ook de
werkloosheid onder jongeren op en daalt hun interesse in technische opleidingen. Het project de
Technologieroute is onderdeel van het Masterplan
Techniek Amsterdam. Het doel van het Masterplan Techniek is om meer jongeren enthousiast te
maken voor een technische opleiding, en voor
een vervolgopleiding of carrière in de techniek.
Wilt u meer weten over het Masterplan Techniek
Amsterdam? Kijk dan op www.amsterdam.nl/
masterplantechniek.

Samuel en docent Simon van der Sleen aan de slag met het project Laboratoriumtechniek

... en verder in Amsterdam

Foto collectie HCAN

Foto Urban Waste Collective

Waterlandse vloed

Giga wereldbol verlicht

Winkels Middenweg / Linnaeusstraat

Noord Januari 1916. Het water breekt door. De dijk bezwijkt. Heel Waterland loopt onder. De Waterlandse
Vloed herdenkt dit moment en maakt ons bewust van
onze verbondenheid met het water en het land waarop
we leven. Tot eind 2016 is er kunst en cultuur ‘Wij en
Water: toen, nu en later’ op wisselende locaties (van kerken tot EYE) in de meest uiteenlopende vormen.
www.waterlandsevloed.nl

Zuidoost Vorig jaar was hij te zien bij Artis tijdens het
Amsterdam Light Festival, vanaf nu in Zuidoost: een
enorme, verlichte wereldbol. Gemaakt van 10.000 ledlampen en 10.000 bier- en frisdrankblikjes. Het idee is
van Urban Waste Collective, die hem maakte met deelnemers van Werk- en Re-integratiebedrijf Amsterdam
Zuidoost. Bewoners bouwden eraan mee door lege
AA-batterijen in te leveren. Anton de Komplein 120.

Oost Nieuwe winkels en horecazaken in de Linnaeusstraat / Middenweg, en er volgen er meer. Tijd om een
kijkje te komen nemen! Lekkere trek, in een goede
lunch of koffie, kunt u stillen bij SLA, Gs, Mojo of Bar
Wisse. Bij Lemonade kunt u terecht voor kinderkleding, bij Klein Berlijn voor unieke nieuwe en vintage
kleding en accessoires. En interieurshop &Klevering
opende hier laatst de derde vestiging in Amsterdam.

Het meisje met de zwavelstokjes

Oogsten in Tuinen van West

Hippe Czaar Peterstraat

West Kleine en grote kinderen kunnen op zondag 13
december om 11.00 uur in Podium Mozaiëk naar de
theatervoorstelling Het meisje met de zwavelstokjes.
Naast de theatervoorstellingen kunnen kinderen ook
hun eigen lichtje maken en kaarsen versieren. Prijs:
vanaf € 5,- voor kinderen en vanaf € 7,- voor volwassenen. Kaarten bestellen via www.podiummozaiek.nl.

Nieuw-West Zelf groente en fruit oogsten en kakelverse eitjes rapen in de boomgaard? Het kan in Tuinen
van West, in de Fruittuin van Wil en Lisan Sturkenboom. Is het fruit geplukt? Dan volgen de shiitake en de
witlof. Bij ‘vandaag oogsten’ kunt u zien wat er per dag
geplukt kan worden. www.fruittuinvanwest.nl

Centrum Lunchen, naar de kapper, of op zoek naar een
origineel cadeau? De Czaar Peterstraat heeft veel te bieden. Deze buurt met het negentiende-eeuws karakter is
flink opgeknapt. Het publiek is gemengd, met veel jonge
gezinnen, maar ook ouderen. Ondernemers stoppen
veel tijd en energie in de straat en organiseren samen
activiteiten. www.czaarpeterbuurt.com

