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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 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.

Houd ook de website in de gaten voor activiteiten die de folder niet gehaald hebben! 

Wij zien u graag terug bij onze en úw activiteiten! 

Het bestuur van KIVI Regio Oost. 

ASBEST GRONDSANERING 
in de wijk Gijmink (Goor) 

Vrijdag 7 september 2018 

09.30-12.00 uur 

Locatie:  

Gemeentehuis Hof van Twente 
De Hofte 7  
7471 DK Goor  

Vanwege de ligging pal naast de vroegere asbestfabriek is de 
bodem van de woonwijk Gijmink in de plaats Goor in de loop der 
jaren zwaar vervuild geraakt met asbest.  

Daarnaast zijn op veel daken van huizen en schuurtjes in deze 
woonwijk asbesthoudende materialen verwerkt. 

De provincie Overijssel en de 
gemeente Hof van Twente 
werken samen aan de aanpak 
van het asbest in deze wijk. 
Hierbij is gekozen voor een 
integrale aanpak. 

Na een presentatie door 
Harold Rorink, directievoerder 
Arcadis, staat er een 
rondleiding door de wijk op 
het programma. 

http://www.kivi.nl/ron
mailto:kivi@utwente.nl
mailto:kivi@utwente.nl
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BEZOEK ROBOT LAB  
UNIVERSITEIT TWENTE 

Woensdag 12 september 2018 

15.00-18.00 uur    

Locatie: Universiteit Twente 
gebouw Carré  

 

 

 

 

 

 
KIVI MET CIRCULAIRE ECONOMIE 
DYNAMIC BASED MAINTENANCE 

op de TIV Hardenberg 

Woensdag 19 september 2018  

14.00-17.30 uur 

Locatie: Evenementenhal Hardenberg 
Energieweg 2  
7772 TV Hardenberg 

 

 
EXCURSIE CIREX ALMELO 

Donderdag 27 september 2018 

15.00-17.30 uur 

Locatie: CIREX 
Bornsestraat 365  
7601 PB Almelo  

(www.cirex.nl)  

 
 
 

BEDRIJFSBEZOEK  

NIEUWEWEME GROEP 

Woensdag 3 oktober 2018 

15.00-18.00 uur 

Locatie: NieuweWeme  
Münsterstraat 12  
7575 ED Oldenzaal  

(www.nieuweweme.nl)  

 
Deelname is 
gratis voor 
KIVI leden 
en studenten 
en kost  
€ 5,00 voor  
anderen. 

 
Robots nemen een steeds grotere rol in. In de industrie, zorg of 
gewoon bij je thuis. Robots zijn overal, maar wat zijn de nieuwste 
trends en ontwikkelingen in de robotica? 

Je ervaart het tijdens het bezoek aan het Robot Lab van de 
Universiteit Twente. Op woensdag 12 september krijgen KIVI leden 
een kijkje in de robottoekomst. 

Tijdens het bezoek aan het Robot Lab van de vakgroep Robotics & 
Mechatronics (RAM) maak je onder meer kennis met robots die 
helpen bij operaties, inspecties en reddingsacties. Denk aan een 
robotslang voor de inspectie van gasbuizen, robotvogel, 
reddingsrobot voor skiërs in de Alpen, robot voor biopsie in een MRI
-scanner en een sociale robot voor mens-machine interactie. 

Deelname is gratis. 

 
 
TIV is een vakevent dat is uitgegroeid tot een centrum van de 
slimme maakindustrie op het gebied van industriële toelevering, 
grondstoffen en materialen, industriële automatisering, aandrijf- en 
besturingstechniek. 

De beurs viert op 18, 19 en 20 september haar twintigste editie in 
Hardenberg en het KIVI is aanwezig op 19 september met een 
middagsymposium over logistiek en ICT in de circulaire economie. 
Aan het begin van de avond vindt er een en ronde tafel discussie 
plaats over de praktische uitdagingen in Predictive Maintenance met 
KIVI Chair prof. dr. ir. Tiedo Tinga en ir. Wieger Tiddens, beiden 
verbonden aan de Universiteit Twente.  

 

CIREX is ontwikkelpartner en producent van hoogwaardig precisie 
gietwerk in staal, geproduceerd volgens de “verloren 
wasmodelmethode”. Het proces bij CIREX is volledig 
geautomatiseerd, waarbij met robotica wordt gewerkt. 

Dit jaar dong het bedrijf mee naar de prestigieuze 
Koning Willem I prijs.   

Op het programma staan een presentatie en een 
rondleiding door de fabriek. Max. 20 deelnemers. 

Deze excursie is gratis voor KIVI leden en studenten en kost € 5,00 
voor niet-leden. 

 
De NieuweWeme Groep bestaat uit een aantal bedrijven, die ieder 
voor zich complete producten kunnen ontwikkelen, engineeren, 
produceren, distribueren en - indien gewenst - waar ook ter wereld 
in bedrijf stellen. 

NieuweWeme Containers ontwikkelt, engineert, produceert, 
installeert, stelt in bedrijf en onderhoudt (containerized) 
oplossingen voor nagenoeg alle industriële processen. Alle 
oplossingen worden project-/procesmatig ontwikkeld en 
geassembleerd. Deze oplossingen blinken uit door slimme eenvoud, 
conceptueel denken en ontwerpen, en zijn opgebouwd uit modulaire 
units. Deze manier van produceren bewerkstelligt een snellere, 
efficiëntere en kostenbesparende productietijd, alsmede een 
effectieve inbedrijfstelling on site. Het motto van dit bedrijf is dan 
ook: Eenvoud ontstaat door modulair en conceptueel denken. 

Om 15.00 uur worden we verwacht voor ontvangst met koffie en 
thee. Vervolgens zal er een presentatie worden gehouden over het 
ontstaan en de ontwikkeling van NieuweWeme groep en haar 
verschillende bedrijven. Daarna nemen we een kijkje in de 
verschillende productie afdelingen. 

http://www.cirex.nl
http://www.nieuweweme.nl
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Op 18 oktober staat er weer een KIVI Innovation Drink op het 
programma met interessante sprekers.  

Uiteraard wordt er na de lezingen gezorgd voor een drankje en 
hapje en is er ruimschoots gelegenheid om na te praten met de 
sprekers en overige deelnemers. 

 

 

Op maandag 19 november wordt het KIVI Jaarcongres Circulaire 
Economie bij Saxion in Enschede georganiseerd. Het wordt een dag, 
waar wij samen met u naast technische ontwikkelingen rond het 
thema zullen bekijken en de balans zullen opmaken van het 
jaarthema circulaire economie. Wat is er nodig om de ambities van 
het Rijk op het gebied van circulaire economie waar te maken?  

U bent niet alleen van harte welkom op het congres, uw ideeën of 
suggesties over het thema circulaire economie zijn van harte 
welkom. Deze kunt u sturen naar: jasper.vanalten@kivi.nl. Verdere 
informatie over het programma en de inschrijving volgt na de 
zomer. 

 
 

Tijdens de Week van de Inspiratie zal KIVI de aftrap verrichten. Op 
maandag 26 wordt een symposium georganiseerd met diverse 
sprekers op gebied van Agriculture.  

 

 

 

Noteer alvast de datum in je agenda en hou de website in de gaten! 

 

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

 

 
Op 16 januari zijn we te gast bij de Grolsch 
Bierbrouwerij oor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst 
van Regio Oost. Na de nieuwjaarsspeech van de 
voorzitter volgt er een rondleiding door de fabriek met 
uitleg van het brouwproces.  

Uiteraard is er volop gelegenheid om elkaar een 
gelukkig nieuwjaar te wensen én om bier te proeven! 

 

Op zaterdag 26 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: De CD-tol 
Groep 3 en 4: De Magische slang 
Groep 5 en 6: De Zonnemolen 
Groep 7 en 8: De Elektrische Bel 

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 24 
januari via e-mail naar elfride.dijkstra@kivi.nl.  

 

KIVI INNOVATION DRINKS 
TWENTE  

Donderdag 18 oktober 201, 

 16.30-19.00 uur 

Locatie: The Gallery (UT)  
Hengelosestraat 500  
7521 AN Enschede 
 
KIVI JAARCONGRES Circularie 
Economie komt naar Twente! 

Maandag 19 november 2018  

08.30-17.30 uur 

Locatie: Saxion Hogeschool  
M.H. Tromplaan 28  
7513 AB Enschede 

 

 
 
SYMPOSIUM  
‘BOER ZOEKT INGENIEUR’ 

Maandag 26 november 2018  

14.00-16.00 uur 

Locatie: Universiteit Twent  
gebouw De Waaier 

 
KIVI INNOVATION DRINKS 
TWENTE 

Donderdag 6 december 2018  

16.30-19.00 uur 

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST BIJ 
GROLSCH 

Woensdag 16 januari 2019 

15.00-18.00 uur 

Locatie: Grolsch Bierbrouwerij, 
Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede 

 
TECHNIEK DOEMIDDAG bij het 
HEIM: Samenwerken met een In-
genieur! 

Zaterdag 26 januari 2019 
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 
Toegang uitsluitend met bevestiging 
van deelname. Max. 100 kinderen.  

mailto:jasper.vanalten@kivi.nl
mailto:elfride.dijkstra@kivi.nl

