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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 inschrijving 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 voorjaarsprogramma 2018 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. 

 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Regio Oost en Students Twente 

‘Data science and sports’ 

Dinsdag 16 januari 2018 

15.00-18.00 uur 

Locatie: Demcon, Institutenweg 25 

7521 PH, Enschede 

Een lijst met veelbelovende linksbenige verdedigers onder 23 in de 
2e divisie van Portugal? Statistieken van 350.000 spelers, die na 
elke wedstrijd geactualiseerd worden, zijn de basis voor alle 
denkbare informatie rondom de voetballerij. SciSports timmert als 
spin-off van de Universiteit Twente internationaal aan de weg in de 
erg conservatieve voetbalwereld. Ze maken gebruik van 
geavanceerde technologie, artificial intelligence en deep learning. 
Een stap verder gaat het systeem waarmee SciSports wedstrijden 
registreert met 3D-camera's en realtime alle relevante data terug 
levert aan voetbalclubs. Anatoliy Babic geeft ons een kijkje achter 
de schermen van dit innovatieve bedrijf dat begin december nog de 
Challenger Award voor meest uitdagende ondernemer won. 

Wie wint de meeste Olympische medailles bij de komende 
Winterspelen? De komende tijd zal er steeds meer over 
gespeculeerd worden, maar het meest betrouwbare antwoord zal 
van Gracenote komen. Zij hebben een virtuele medaillespiegel 
ontwikkeld die geactualiseerd wordt naar aanleiding van de huidige 
resultaten bij bijvoorbeeld wereldbekerwedstrijden. Simon Gleave 
neemt ons mee in de wereld achter deze voorspellingen.  

http://www.kivi.nl/ron
mailto:kivi@utwente.nl
mailto:kivi@utwente.nl
https://www.balljames.scisports.com/
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TECHNIEK DOEMIDDAG  
bij het HEIM:  

Samenwerken met een Ingenieur! 

Zaterdag 27 januari 2018  
13.15-15.45 uur  

Locatie: Techniekmuseum Oyfo,  
Industriestraat 9, 7553 CK Hengelo 

Kosten: € 3,50 per kind 
voor ouders geldt de normale  
toegangsprijs van € 7,50 

 

 

 

 

 

 

 

WOMEN IN SCIENCE:  

‘Inspiratie voor je carrière!’ 

Dinsdag 13 februari 2018 
16.00-19.30 uur  

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

Kosten: € 6,00 p.p. voor KIVI leden 
en studenten   
€ 10,00 voor overigen 

(inclusief buffet en borrel na afloop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIVI INNOVATION DRINKS 
TWENTE  

‘Blockchain Technology’ 

Donderdag 15 maart  
16.30-19.00 uur 

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

 
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. 

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.  

Aanmelding van uw kind(eren) vóór 25 januari via e-mail naar 
elfride.dijkstra@kivi.nl.  

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

 
Hoe geven (andere) vrouwelijke ingenieurs hun carrière vorm en 
hoe verwezenlijken zij hun plannen? Wil jij inspirerende verhalen 
horen over hoe het is om straks aan het werk te gaan als je je 
studie hebt afgerond? Wil jij met andere dames sparren over hoe 
het is om in de technische wereld te werken? Dan mag je Women in 
Science niet missen! 

Drie succesvolle dames geven tijdens dit event hun visie over het 
realiseren van successen en carrièreplannen in deze traditionele 
mannenwereld. Daarnaast wordt er nog een workshop gegeven 
‘Should I stay or should I go?  Loopbaanondersteuning voor 
aanstormend bèta talent in carrièrekeuzes binnen of buiten 
de techniek’. 

Een baan kiezen na je studie is geen gemakkelijk proces. Hoe weet 
je wat goed bij je past? Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van 
de hoogopgeleide bèta-studenten niet voor een baan in de 
technische sector kiest.  Een van de grootste uitstroomgroepen, zo 
blijkt uit ons onderzoek, wordt gevormd door de vrouwelijke bèta 
studenten. Wat zoeken zij in een baan of organisatie in de techniek 
en waarom lijkt een carrière in de techniek vaak niet te passen? In 
deze workshop gaan we aan de slag met jouw professionele 
identiteit: het antwoord op de vraag: “Wie ben ik als professional?”. 
Inzicht in wie je bent als professional geeft je handvaten om 
carrière-keuzes te maken die bij je passen. Ook laten we de 
resultaten zien van onderzoek waarin we verschillende professionele 
profielen van bèta-studenten onderscheiden en hoe zij naar hun 
toekomstige carrière kijken.    

 
De afgelopen tijd heeft de Bitcoin veelvuldig het nieuws gehaald 
door de waanzinnige koersstijging die deze digitale munt het 
afgelopen jaar heeft ondergaan. Er is veel discussie over de 
stabiliteit van deze munt en bijvoorbeeld beleggingsmogelijkheden. 
Maar hoe zit het met de veelbelovende techniek achter 
cryptomunten: de blockchain technology? Deze techniek is immers 
niet alleen toepasbaar op cryptomunten maar heeft ook veel andere 
toepassingen. Hoe zou zo’n blockchain maatschappij er uit kunnen 
zien en hoe werkt het?  

Wil je antwoord op deze vragen? Kom dan langs bij de volgende 
KIVI Innovation Drinks op 15 maart. 

Uiteraard wordt er na afloop gezorgd voor een drankje en hapje. 

mailto:elfride.dijkstra@kivi.nl
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Op 22 maart zal er weer een Career Evening plaatsvinden in De Tap 
in Carré. Twee UT-alumni zullen vertellen over hun ervaringen met 
betrekking tot solliciteren en de arbeidsmarkt. De avond begint met 
een (gratis) buffet en wordt afgesloten met een netwerkborrel. 

Deelname is gratis, het buffet wordt aangeboden door NPT. 
Consumpties tijdens de netwerkborrel zijn voor eigen rekening. 

 
Binnen drie seconden van 0 tot 100? Straks kan het wellicht op de 
Electric Superbike Twente. Op het Kennispark Twente wordt door 
een team van vijftien Saxion- en UT-studenten hard gewerkt aan 
een supersnelle elektrische motorfiets die niet onder zal doen voor 
eentje op benzine. Teammanager Tim Veldhuis licht een tipje van 
de sluier op. Een batterij-expert van de TU/e zal tekst en uitleg 
geven bij het belangrijkste onderdeel: een krachtige batterij. 
Daarnaast zal er een presentatie worden gegeven door Prodrive 
Technologies. 

Deze buffetlezing wordt georganiseerd in samenwerking met HV 
Ockham en Studium Generale. Vanaf 17.15 uur staat er een buffet 
klaar in de foyer van de Vrijhof, het programma begint om 18.00 
uur. 

 
Wanneer we het tegenwoordig over energie hebben, dan komen er 
met zekerheid 3 topics boven: Vermindering van CO2-uitstoot, 
Eindigheid van fossiele brandstoffen en Wisselende opbrengst van 
zonne- en windenergie. Dit, in combinatie met de steeds nijpendere 
tijdsdruk lijkt ons te verlammen als een konijn voor de koplampen 
van een tegemoetkomende auto! 

Toch is er naar alle waarschijnlijkheid een haalbare oplossing: De 
gesmolten-zoutreactor met Thorium als brandstof. Maar dat is toch 
kernenergie?! Dat willen we toch niet!? Dat valt nog te bezien, 
daarom zetten we het op de agenda als onderwerp voor een 
boeiende lezing aansluitend op de ALV, verzorgd door ir. Theo 
Wolters, milieu-trendwatcher en voorzitter van Stichting Milieu 
Wetenschap & Beleid. Hij zal ons vertellen waar de technologie 
vandaan komt, hoever het ermee staat en wat er nodig is om het 
daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. 

We beginnen de avond met een korte ALV en sluiten af met een 
drankje aan de bar. 

 
Op 26 april zal er weer een editie van het NPT Café Oost 
plaatsvinden in het theater van Concordia aan de Oude Markt in 
Enschede. Om 19.45 uur staat er koffie klaar, de eerste spreker 
start om 20.00 uur. De avond wordt afgesloten met een 
netwerkborrel. 

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

 
Deze workshop is bedoeld voor mensen die geen ervaring hebben 
met elektronica en/of Arduino. Je hebt dus geen voorkennis of 
ervaring nodig om hieraan mee te doen. Het is een hands on 
workshop; lekker meedoen dus!  

De Arduino is een microcontroller die het heel eenvoudig maakt om 
zelf projecten te maken. Een micro controller is een chip die je zelf 
kunt programmeren en heeft een aantal in en uitgangen die je 
geheel naar eigen inzicht kunt gebruiken. Tevens zijn er voor de 
Arduino heel veel 'shields' beschikbaar die het eenvoudig maken om 
bijvoorbeeld een internetverbinding te maken, elektromotoren aan 
te sturen, etc. etc.  

 

NPT-ALEMBIC CAREER EVENING 

Donderdag 22 maart 2018  
18.00-20.00 uur 

Locatie: Universiteit Twente, De Tap 
(gebouw Carré) 

 

BUFFETLEZING  

‘Racen op elektra’  

Dinsdag 27 maart 2018 
17.15-20.30 uur 

Locatie: Universiteit Twente, Vrijhof 

Kosten: € 5,00 voor studenten en € 
10,00 voor overigen (voor het buffet) 

 

 

 
 
LEZING ‘HERKANSING VOOR 
KERNENERGIE?!’  

in combinatie met ALV 

Woensdag 28 maart 2018  
19.00-22.00 uur 

Locatie: Universiteit Twente  
Drienerburght 

 

 

 

 

 

 

 
NPT CAFÉ OOST 

Donderdag 26 april 2018 
19.45-21.30 uur 

Locatie: Concordia, Oude Markt 15 
7511 GA Enschede 

 

 
WORKSHOP ARDUINO  
i.s.m. Tkkr-Lab 

Woensdag 2 – 9 – 16 mei 2018  
19.30-22.30 uur 

Locatie: Tkkr-Lab,  
Spinnerij Oosterveld, Rigtersbleek 
Zandvoort 10, 7521 BE Enschede 

Kosten: € 5,00 voor KIVI leden en 
studenten en € 10,00 voor overigen 
per avond (inclusief koffie en leen ma-
teriaal)  

http://arduino.cc/
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WORKSHOP ARDUINO  
i.s.m. Tkkr-Lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIE  
ELEMENTIS SPECIALTIES 

Woensdag 23 mei 2018  
14.00-17.00 uur 

Locatie: Elementis Specialties  
Langestraat 167, 7491 AE Delden 

Geldig id-bewijs (rijbewijs/paspoort) 
verplicht!  

 

 
 
KIVI INNOVATION DRINKS 
TWENTE ‘Agriculture’ 

Donderdag 7 juni 2018  
16.30-19.00 uur 

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

 
EXCURSIE HP VALVES 

Donderdag 14 juni 2018 
13.30-16.30 uur 

Locatie: HP Valves  
Haaksbergerstraat 55  
7554 PA Hengelo 

 
Vervolg van vorige pagina 

De workshop bestaat uit: 

- Gebruik van Basiskit Arduino inclusief Arduino en diverse 
electronica componenten  

- Gebruik van NodeMCU (voor domotica, soort Arduino met 
ingebouwde wifi) 

en vindt plaats onder leiding van ervaren vrijwilligers. 

Het cursusmateriaal word door het Tkkr-Lab beschikbaar gesteld en 
gebruik hiervan zit bij de prijs inbegrepen. Geïnteresseerden 
kunnen eventueel de kit kopen. 

 

C.T.S.G. Alembic en KIVI organiseren gezamenlijk een 
bedrijfsbezoek aan Elementis in Delden. Elementis Specialties 
produceert additieven. Deze additieven verbeteren de 
eigenschappen en prestaties van de producten of 
productieprocessen.  

In Delden worden voornamelijk oppervlakte-actieve stoffen 
geproduceerd voor industriële toepassingen. Deze producten 
worden toegepast in een breed scala van markten, waaronder 
huishoudelijke, industriële en institutionele schoonmaak. Daarnaast 
ook in veevoer, landbouw, plastics, textiel, pulp en papier, 
metaalbewerking, emulsiepolymerisatie en emulsie van alkydhars. 

Op het programma staan een bedrijfspresentatie, gevolgd door een 
rondleiding door de productie locatie. 

Vanwege veiligheidsredenen is er een limiet van 24 deelnemers. 

Bij deelname wordt gevraagd vooraf de veiligheidsfilm te kijken op: 
www.visitelementis.nl;  bij het bezoek dichte kleding (geen 
scheuren) en een lange broek (enkels bedekt) dragen. 

 
 
De tweede KIVI Innovation Drink van dit seizoen vindt plaats op 
donderdag 7 juni. Thema van deze editie is Agriculture. Noteer 
alvast de datum in je agenda en hou de website in de gaten! 

 

 

 
 
 
 
HP Valves te Hengelo is een moderne en gerenommeerde producent 
van hogedruk afsluiters- en accessoires die wereldwijd worden 
toegepast in energiecentrales.  
 
HP Valves is uitgegroeid tot een belangrijke leverancier voor 
contractors en OEM’s wereldwijd zoals Siemens, NEM Energy, 
Mitsubishi-Hitachi Power Systems en GE Power. Dankzij een 
uitstekende reputatie heeft HP Valves zich een positie verworven in 
het topsegment van deze wereldwijde markt. 
 
In totaal werken er ruim 140 medewerkers aan het ontwerp, de 
productie en de verkoop van appendages. HP Valves kenmerkt zich 
door een informele, pragmatische en resultaatgerichte cultuur. De 
medewerkers zijn betrokken en professioneel en krijgen veel ruimte 
voor initiatief en eigen ontwikkeling.  
 
Maximaal 30 deelnemers, meld je dus snel aan! 
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MINISYMPOSIUM WATERSTOF 

Donderdag 21 juni 2018  
19.00-21.30 uur 

Locatie: Universiteit Twente  
Drienerburght 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOORAANKONDIGING  

Bezoek aan eerste 3D-geprinte 
gebouw in Europa 

Datum: n.t.b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met de Parijs akkoorden in het achterhoofd stappen we ook in 
Nederland van fossiele brandstoffen over op hernieuwbare 
alternatieven. Ook de opslag van energie is een vraagstuk zonder 
voor de hand liggend antwoord. Eén van de mogelijkheden die vaak 
genoemd wordt is Waterstof, als energiedrager en als brandstof.  

Wat zijn de grootste kansen voor de waterstofeconomie? Wat is de 
beste manier om waterstof te produceren en hoe kunnen we het het 
beste toepassen? Welke middelen kunnen we gebruiken voor opslag 
en distributie? Is er een toekomst voor de waterstof aangedreven 
auto? Hoe wordt vormgegeven aan de waterstofeconomie? 

Op deze vragen en meer zullen we ingaan tijdens het 
minisymposium Waterstof. Hiervoor zullen sprekers uit industrie, 
overheid en onderzoeksinstellingen gevraagd worden een overzicht 
te geven van de huidige stand van zaken. Met op het einde een 
paneldiscussie en voldoende tijd voor vragen.  

Hou de website in de gaten voor een definitief programma! 

 

Nog ietwat aan het oog onttrokken wordt achter de schermen hard 
gewerkt aan de realisatie van het eerste 3D-geprinte gebouw in 
Europa. Géén schaalmodel, geen experiment, maar Full Scale, Full 
Function! Om de publiciteitscampagne en de timing van het project 
niet te schaden mogen we nog geen details vrijgeven, maar het is 
in de buurt en we worden uitgenodigd om te komen kijken tijdens 
de bouw (= print-proces)!   

40% minder CO2-uitstoot tijdens de bouw, 70% minder afval 
tijdens de bouw, vrijwel onbegrensde vrijheid in de vormgeving. 
Niets dan voordelen, lijkt het, maar de vergunningsregelingen en 
bouw-voorschriften houden hiermee geen gelijke tred. Met als 
gevolg een stroperig voortraject. Zodra we meer weten over de 
realisatie melden we dit, dus hou de nieuwsbrief van Regio Oost in 
de gaten! 


