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Informatie en aanmelding 

 

Voor meer informatie over de activiteiten kunt u de website www.kivi.nl/ron raadplegen of contact opnemen 

met: 

       Elfride Dijkstra-ten Dam 

       E-mail   elfride.dijkstra@kivi.nl 

       Telefoon   053 – 489 4097 

 

Aanmelden voor activiteiten bij voorkeur via de website (eventueel via mail of telefoon). 

 

Afzeggen? Natuurlijk kan het gebeuren dat u om gegronde redenen genoodzaakt bent uw  inschrij-

ving terug te moeten trekken. Bedenk echter, dat het niet alleen teleurstellend is voor de organisator maar 

ook voor de spreker/het bedrijf dat op u had gerekend.  

Een programma van, voor en door ingenieurs 

 

Voor u ligt het najaarsprogramma 2017 van Regio Oost. Met dit programma willen we bijdragen aan de 

kernthema's van het KIVI: netwerken, professionalisering, de maatschappelijke rol van de ingenieur en 

belangenbehartiging. 

Een programma 'van, voor en door ingenieurs' maar dat is nog niet genoeg. Hebt u een actueel thema waar 

u meer over zou willen weten of waarvan u vindt dat we er als Regio aandacht aan moeten geven? Kunt u 

zelf iets vertellen over een onderwerp, of kunt u iets laten zien dat voor andere ingenieurs interessant is? 

Laat het ons weten! Een e-mailtje naar elfride.dijkstra@kivi.nl is voldoende. 

Wij zien u graag terug bij onze en úw activiteiten! 

 

Het bestuur van KIVI Regio Oost. 

 
BEDRIJFSBEZOEK VDL ETG 
‘Realisatie van hightech sys-
temen’ 

Donderdag 14 september 2017  
15.00-17.30 uur    

Locatie: VDL ETG, Bornsestraat 345, 
7601 PB Almelo  

www.vdletg.com 

VDL Enabling Technologies Group Almelo realiseert systeem-
integraties van mechatronische (sub)systemen en modules voor 
hightech systemen en is tevens actief op het gebied van 
productiemechanisatie. Als systeemleverancier beslaat de 
waardeketen alles van (co-)ontwerp tot onderdelenproductie, 
montage en kwaliteitscontrole.  

Tijdens dit bezoek krijgt u inzicht in de wijze waarop VDL ETG in 
Almelo bijdraagt aan de totstandkoming van hightech systemen die 
voor een belangrijk deel voor export zijn bestemd. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

15.00 uur Ontvangst met koffie en thee 

15.30 uur Rondleiding en bezichtiging 
van faciliteiten 

16.30 uur Inleiding over technologische 
en organisatorische uitdagingen   

17.30 uur Afsluiting 

http://www.kivi.nl/ron
mailto:kivi@utwente.nl
mailto:kivi@utwente.nl
http://www.vdletg.com
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SYMPOSIUM ‘DRONES:  

ONBEMAND MAAKT ONBEMIND?’ 

’s middags DRONE RACE en  

DEMO’s 

Dinsdag 26 september 2017  

19.00-20.30 uur  

Locatie: Design Lab/The Gallery, 
Hengelosestraat 500,  

7521 AN Enschede  

 

 

 

 

 

KIVI SCIENCE PUBQUIZ  

Zaterdag 7 oktober 2017  
19.30-22.00 uur 

Locatie: Central Park,  
Langestraat 58-60,  
7511 HC Enschede 

 

 

 

 
NPT CAFE OOST 

Donderdag 12 oktober 2017  
19.45-21.30 uur 

Locatie: Concordia,  
Oude Markt 15, 7511 GA Enschede 

 
 
KIVI INNOVATION DRINKS 
TWENTE  

‘Circulaire Economie’  

Donderdag 19 oktober 2017  
16.30-19.00 uur 

Locatie: The Gallery (UT),  
Hengelosestraat 500,  
7521 AN Enschede 

 

 
Drones zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Op tv en in films 
zorgen ze voor verbluffende shots van bovenaf. Wat zal de 
toekomst brengen? De luchtvaartindustrie experimenteert met 
onbemande vrachtdrones. Worden passagiers straks ook als 
luchtvracht gezien en op afstand bestuurd van A naar B gevlogen? 
En hoe blijft een drone eigenlijk zo steady in de lucht hangen?  

Dr. Hans Heerkens, als onderzoeker aan de UT 
gespecialiseerd in de luchtvaartindustrie en een bevlogen 
luchtvaartjournalist zal een presentatie verzorgen. Heerkens is 
voorzitter van het Platform for Unmanned Cargo Aircraft.  

Ramy Hashem MSc, verbonden aan de Robotics &  
Mechatronics vakgroep (UT), legt uit hoe een drone in de lucht 
blijft. 

De drone-race en demonstraties vinden in de middag plaats tussen 
12.30 en 18.00 uur in gebouw The Gallery (voormalig Langezijds). 
Meer informatie is te vinden op de website. 

Deze activiteit wordt georganiseerd i.s.m. UT, HV Ockham en RC 
Racing Twente. 

 
KIVI Students Twente organiseert in samenwerking met de 
Universiteit Twente een Science Pubquiz. In het hart van Enschede, 
bij Central Park, zal de quiz plaats vinden.  

Het belooft een avond te worden vol amusement, begeleid door 
cabaretier Wilfried Finkers, experimenten van Science on Tour en 
live-muziek. Voor iedereen die een leuke avond wil beleven vol 
inspiratie en nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap. 

De KIVI Science Pubquiz is onderdeel van het Weekend van de 
Wetenschap. Op deze avond bruist de binnenstad van Enschede van 
de creativiteit en inspiratie met veel interessante lezingen en 
demonstraties.  
 
Op 12 oktober zal er weer een nieuwe editie van het NPT Café Oost 
plaatsvinden in het theater van Concordia aan de Oude Markt in 
Enschede. Meer informatie over het thema en de sprekers volgt 
binnenkort op de website www.kivi.nl/npt. De avond wordt 
afgesloten met een netwerkborrel. 

Deelname is gratis, aanmelding gewenst. Consumpties tijdens de 
netwerkborrel zijn voor eigen rekening. 

 
Het klimaat is een thema waar wetenschappers al lange tijd 
aandacht voor vragen, en wat nu een onderwerp lijkt te worden wat 
ook de politiek bezighoudt. Zie ook het Parijs akkoord en de huidige 
onderhandelingen voor de kabinetsformatie. Een hot topic dus, ook 
in het bedrijfsleven, want om echte verandering tot stand te 
brengen moet iedereen meedoen.  

De circulaire economie, het jaarthema van KIVI, is een onderdeel 
wat onmisbaar is om verduurzaming tot stand te brengen. Een 
economie en maatschappij gericht op hergebruik in plaats van pure 
consumptie vraagt om fundamenteel anders denken en een nieuwe 
kijk op productie, gebruik en verwerking van producten en diensten.  

Op donderdag 19 oktober tijdens de KIVI Innovation Drinks Twente 
zal dr. Laura Franco Garcia, assistent professor aan de Universiteit 
Twente, dieper ingaan op het concept van de circulaire economie en 
uitdagingen in deze transitie. Vervolgens zal Nestor Coronado 
Palma, New  Business Development en oud-directeur 
Sustainability bij Philips, voorbeelden geven van succesvolle 
implementaties van dit concept in de praktijk.  

Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten met een drankje 

http://www.kivi.nl/npt
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Op 9 november organiseert KIVI Regio Oost een bedrijfsbezoek aan 
Reginox in Rijssen. 

Reginox is marktleider op het gebied van RVS-spoelbakken en -
werkbladen en exporteert haar producten wereldwijd. 

Tijdens dit bedrijfsbezoek zal het volledige proces van RVS-coil, via 
dieptrekken, afwerken en polijsten tot en met transportmagazijn 
doorlopen worden. Interessant is dat dit innovatieve bedrijf ook zelf 
de ontwikkeling doet van nieuwe producten, inclusief de 
bijbehorende gereedschappen. 

De toekenning van de Red Dot Design award voor een innovatieve 
ruimtebesparende sifon is daar een uitvloeisel van. 

Interessant voor ingenieurs vanuit werktuigbouwkundige, logistieke, 
bedrijfskundige en industrieel design hoek. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee 
15.00 uur Presentatie Reginox 
15.30 uur Rondleiding door de productielocatie 
16.30 uur Afsluiting met een drankje 

 
Gasloos verwarmen en koelen 

Voor het verwarmen van gebouwen worden nog vaak gasgestookte 
installaties gebruikt. Met het akkoord van Parijs en de 
aardbevingsproblemen in Groningen zijn we er allemaal van 
overtuigd dat we naar een forse reductie van ons gasverbruik 
moeten. En dat kan; Tauw laat d.m.v. projecten zien dat dit 
mogelijk is. Op Urk wordt een heel zwembad verwarmd en in 
IJmuiden wordt zelfs een school verwarmd en gekoeld, beide zonder 
gas. Dit gebeurt met riothermie, dus dat biedt nieuwe kansen.  

Wat is riothermie precies? 

Met riothermie wordt thermische energie uit afvalwater 
teruggewonnen. Deze energie kan gebruikt worden voor het 
verwarmen of koelen van gebouwen of installaties, die in de 
nabijheid van de riolering staan. Een warmtewisselaar wordt in 
contact gebracht met het afvalwater, waarbij warmte in twee 
richtingen kan worden uitgewisseld. Door de warmtewisselaar 
stroomt een transportvloeistof die de warmte transporteert. De 
temperaturen zijn dan nog relatief laag (afhankelijk van het seizoen 
tussen ca. 9 en 23 ºC). Door middel van een warmtepomp wordt de 
temperatuur naar een bruikbaar niveau gebracht en de richting van 
de uitwisseling bepaald. 

Tauw neemt KIVI mee in de wereld van de riothermie. Naast een 
presentatie met mooie animaties, is er ook een interactief deel, 
waarbij augmented reality wordt ingezet om de mogelijkheden te 
tonen. 

Programma 

15:00 uur Inloop, ontvangst 

15:30 uur  Welkom door KIVI, introductie Tauw 

15:45 uur Inleiding ‘Riothermie, wat is riothermie, waar wordt het 
  toegepast?’ 

16:30 uur Kansenkaarten riothermie 

16:45 uur Interactieve sessie gasloze woonwijken 
  Aan de hand van een voorbeeldwijk wordt een interactief 
  model (Smart Energy Planner) gebruikt om de wijk van 
  het gas te krijgen. 

17:30 uur Afsluiting met een drankje 

 

EXCURSIE REGINOX 

Donderdag 9 november 2017  
14.30-17.00 uur 

Locatie: Reginox,  
Noordermossingel 2,  
7461 JN Rijssen  

www.reginox.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BEZOEK TAUW met presentatie 
RIOTHERMIE 

Donderdag 16 november 2017  
15.00-18.00 uur 

Locatie: Tauw bv,  
Handelskade 37,  
7417 DE Deventer 

 

 

http://www.reginox.nl
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KIVI INNOVATION DRINKS  
Smart Materials 

Donderdag 7 december 2017  
16.30-19.00 uur 

Locatie: The Gallery (UT),  
Hengelosestraat 500,  
7521 AN Enschede 

 

BEZOEK INREDA DIABETIC 

Woensdag 13 december 2017  
19.30-22.00 uur 

Locatie:  
Ondernemerscentrum ‘De Selskap’, 
Klavermaten 65-5,  
7472 DD Goor  

www.inredadiabetic.nl 

 

TECHNIEK DOEMIDDAG bij OYFO: 
Samenwerken met een  
Ingenieur! 

Zaterdag 27 januari 2018  
13.15-15.45 uur  

Locatie: Techniekmuseum Oyfo, 
(Voormalig Techniekmuseum Heim) 

Industriestraat 9, 7553 CK Hengelo 

Kosten: € 3,50 per kind;  

voor ouders geldt de normale  
toegangsprijs van € 7,50 

 
 

Meer informatie over het programma en de sprekers volgen nog. 
Hou de website in de gaten, maar noteer alvast de datum in je 
agenda! 

 

 

 

Inreda Diabetic in Goor biedt ons de unieke gelegenheid om in de 
keuken te komen kijken van dit high tech biomedische bedrijf. 
Robin Koops, oprichter van het bedrijf en zelf diabetes patiënt, 
wilde niets liever dan een normaal leven leiden, daarom ontwikkelde 
hij de kunstmatige alvleesklier. Hiermee werd hij o.a. Ondernemer 
van het jaar en won hij de Herman Wijffels Prijs.  

Het apparaat dat hij ontwikkelde neemt non-stop alle functies van 
de alvleesklier over. Met behulp van twee sensoren worden continue 
de bloedwaarden in het lichaam gemeten, waarna met insuline en 
glucagon de bloedsuikerspiegel weer in balans wordt gebracht. 
Omdat het een medisch hulpmiddel is, moet de bruikbaarheid en de 
betrouwbaarheid uitvoerig worden getest, nadat eerst de productie 
is gecertificeerd. Dit ISO-certificaat is recentelijk door Inreda 
behaald, dus nu kan er worden getest.  

NB: Inreda is met regelmaat op zoek naar nieuwe mensen, zoals 
Embedded Software Engineers.  

Max. 20 deelnemers. 

 

Op zaterdag 27 januari organiseert KIVI Regio Oost, in 
samenwerking met Techniekmuseum Oyfo (voorheen het HEIM) in 
Hengelo, een speciale doe-middag om techniek dichter bij de jeugd 
te brengen. De kinderen werken in groepjes en maken de volgende 
opdrachten: 

 Groep 1 en 2: Krabbelkopje 

 Groep 3 en 4: Blik met HEIMwee 

 Groep 5 en 6: Zonnezweefmolen 

 Groep 7 en 8: Elektroventilator 

Na het maken van de werkstukjes is er uiteraard gelegenheid om 
rond te kijken in het museum. 

 

Aanmelding van uw kinderen vóór 25 januari via e
-mail naar elfride.dijkstra@kivi.nl.  

Toegang uitsluitend met bevestiging van 
deelname. Max. 100 kinderen.  

 

 

Tevens doen we een beroep op de leden van het 
KIVI om de kinderen te assisteren en hun passie 
voor techniek over te brengen.  

Lijkt het u leuk om hierbij te helpen? Neem dan 
contact op met Elfride Dijkstra voor meer 
informatie.  

 

http://www.inredadiabetic.nl
mailto:elfride.dijkstra@kivi.nl

