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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 2019 van Regio Oost. Met dit programma willen we bijdragen aan de 

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

programma 'van, voor en door ingenieurs'. Het eerste programma dat tot stand is gekomen na het 

samengaan van KIVI Students Twente met KIVI Regio Oost.  

 

Een boeiend programma maar het kan altijd beter. Heeft u een actueel thema waar u meer over zou willen 

weten of waarvan u vindt dat we er als KIVI aandacht aan moeten geven? Kunt u zelf iets vertellen over een 

onderwerp, of kunt u iets laten zien dat voor collega 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  

Machinefabriek Boessenkool 

Donderdag 19 september 2019 
15.00-18.00 uur 

Locatie: Machinefabriek Boessenkool 
Turfkade 13  
7602 PA Almelo  

www.boessenkool.com 

Kosten:  

Gratis voor KIVI-leden 
en studenten 

 
€ 25,00 voor overigen 

 

KIVI Regio Oost is uitgenodigd voor een bezoek aan Machinefabriek 
Boessenkool, onderdeel van de Osse Equipment Manufacturing 
Group van Eelco Osse. 

Eelco won eerder onder meer de Nederlandse Innovatieprijs 2018 
en was dit jaar genomineerde voor de Prins Friso Ingenieursprijs en 
winnaar van de bijbehorende Publieksprijs. Met zijn bedrijf, Osse 
Equipment Manufacturing Group, zet hij voornamelijk in op 
innovatieve machines die passen bij een duurzame samenleving. Als 

werktuigbouwkundig ingenieur is hij de man achter 
innovatieve productontwikkelingen, van het recyclen 
van spuitbussen tot het ontwerpen van (elektrische) 
landbouwmachines en drones.  

Eelco Osse zal een presentatie verzorgen waarbij hij 
ons meeneemt langs de verschillende onderdelen 
van zijn bedrijf en zijn visie met ons deelt over de 
rol van de engineer in dergelijke ontwikkelingen. 
Vervolgens is er een rondleiding met demonstraties 
en aansluitend een netwerkborrel.  

http://www.kivi.nl/ron
mailto:kivi@utwente.nl
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KIVI INNOVATION DRINKS 
TWENTE:  

Plastics of the Future 

Woensdag 25 september 2019 
15.45-18.00 uur 

Locatie: Universiteit Twente 

Kosten:  

Gratis voor KIVI-leden, UT-
medewerkers en studenten  

€ 25,00 voor overigen 

Zie website voor actueel  
programma 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NPT NETWERKCAFÉ OOST 

Milli – Micro – Nano 

Woensdag 9 oktober 2019  
19.45-21.30 uur 

Locatie: Concordia  
Oude Markt 15  
7511 GA Enschede 

Kosten:  

Gratis voor KIVI-leden, UT-

medewerkers en studenten  

€ 25,00 voor overigen 

 
BEDRIJFSBEZOEK  

HoSt Bio-Energy Installations  

Donderdag 17 oktober 2018  
15.00-18.00 uur 

Locatie: HoSt  
Thermen 10  
7521 PS Enschede  

www.host.nl 

Kosten:  

Gratis voor KIVI-leden en studenten  

€ 25,00 voor overigen 

 

 

Op woensdag 25 september staat er weer een KIVI Innovation 
Drink op het programma. 

De eerste presentatie zal verzorgd worden door Erik de Groot, co-
founder van Iron Roots. 

Iron Roots heeft als missie om een plasticvrije kledingindustrie te 
creëren en gebruikt hennep, eucalyptus en biologisch katoen voor 
hun sportkleding. De drie oprichters van Iron Roots vonden het naar 
dat bijna alle sportkleding van plastic is vervaardigd, en dachten: 
Dat kan en moet beter! De polyester shirts zijn namelijk niet alleen 
gemaakt van niet-hernieuwbare bronnen, maar zorgen ook voor 
enorme vervuiling door microvezels, die vrijkomen tijdens het 
wassen. Na lang zoeken en testen kwamen zij uit bij hennep, wat 
naast een duurzaam alternatief voor polyester ook een aantal fijne 
eigenschappen heeft. Zo kan hennep niet statisch worden en is het 
van nature antibacterieel, waardoor er minder nare geurtjes 
vrijkomen tijdens het sporten. 

Dagvoorzitter is Daniël Poolen, projectcoördinator Duurzaamheid bij 
het KIVI. Binnen de wereld van duurzaamheid heeft plastic 
(vervuiling) een speciaal plekje in zijn hart. Jarenlang werkte hij 
voor milieuorganisaties als het WNF en de Plastic Soup Foundation, 
als journalist bij televisieprogramma’s en als ondernemer aan het 
plasticprobleem. Binnen KIVI betrekt hij leden met hart voor 
samenleving en milieu bij KIVI Future Society projecten. Het doel 
daarvan is om zo met de collectieve kennis van leden 
maatschappelijke problemen op te lossen. Plastic speelt daarbij een 
belangrijke rol. 

 
Op 9 oktober aanstaande zal er een nieuwe editie van het NPT 
Netwerkcafé Oost plaats vinden in het theater van Concordia aan de 
Oude Markt in Enschede. Ditmaal is het thema Milli – Micro – Nano. 

Twee sprekers zullen een presentatie verzorgen. Meer informatie 
over de sprekers volgt later via de website. De avond wordt 
afgesloten met een netwerkborrel in SamSam.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

19:45 uur Ontvangst met koffie 
20:00 uur Presentaties 
21:30 uur Netwerkborrel bij SamSam 
 
Consumpties tijdens de netwerkborrel zijn voor eigen rekening. 

 
 
 
HoSt is ontstaan in 1991 uit een samenwerking tussen Holec 
Projects en Stork, beide gerenommeerde leveranciers van 
energiesystemen. Vanaf 1999 is HoSt een volledig onafhankelijke 
organisatie.  
De activiteiten richten zich volledig op de technologische 
ontwikkeling van afval naar energiesystemen voor de verwerking 
van biomassa en afvalstromen en de levering van systemen voor de 
duurzame opwekking van energie uit biomassa en afval. HoSt heeft 
ervaring met en is gespecialiseerd in de verwerking van diverse 
afvalstromen uit de voedselverwerkende industrie en agrarische 
(bij)producten, zoals mest, stro, kaf en gras(maaisel). 

HoSt is gegroeid tot een zeer belangrijke Europese leverancier van 
bio-energiesystemen met meer dan 27 jaar ervaring, een groot 
serviceteam door heel Europa en meer dan 120 ingenieurs die 
geavanceerde bio-energiesystemen ontwerpen, bouwen en 
installeren. Tijdens de excursie zullen verschillende processen en 
systemen worden uitgelegd en bekeken. Voor KIVI leden een zeer 
interessant bedrijf! 
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Bij de behandeling van patiënten worden geavanceerde 
technologieën meer en meer toegepast. Nieuwe innovatieve 
technologieën die tot stand komen door samenwerking van medici 
met fysici en ingenieurs. Zo worden radioactieve isotopen 
ontwikkeld die veelvuldig gebruikt worden voor diagnostiek maar 
ook voor therapeutische toepassingen. Nederland speelt een 
vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van behandelmethodieken 
en de daarvoor noodzakelijke radioactieve stoffen. Patiënten 
verwachten ten alle tijden de beschikbaarheid van deze stoffen als 
ze deze nodig hebben. Weinigen realiseren zich wat noodzakelijk is 
om deze stoffen beschikbaar te hebben en hoe kwetsbaar de supply
-chain wereldwijd is. 

Tijdens dit symposium wordt een overzicht gegeven van 
ontwikkelingen in de Nucleaire Geneeskunde zowel vanuit de 
medische als ook de fysische, de politieke en financiële invalshoek. 
Er wordt inzicht gegeven hoe er aan gewerkt wordt ook voor 
volgende generaties radioactieve isotopen beschikbaar te hebben. 

De volgende sprekers zullen een voordracht verzorgen: 

 Dr. Marcel Stokkel – voorzitter Nederlandse Vereniging voor 
Nucleaire Geneeskunde: 
Nucleaire Geneeskunde: status en ontwikkeling 

 Dr. Ir. Ronald Schram - directeur strategische allianties NRG: 
Productie en ontwikkeling van medische isotopen 

 Prof. Dr. Marion de Jong - Erasmus Medisch Centrum 
Rotterdam: 
Therapeutische radionucliden: van laboratorium naar 
patiënt 

 Dr. Hermen van der Lugt - directeur PALLAS: 
PALLAS: garantie voor de beschikbaarheid van 
medische isotopen 

Dr. Heleen Miedema, directeur Health Opleidingen UT zal deze 
middag het symposium voorzitten. 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van 
een drankje en hapje in het Grand Café. 

 
In the era of energy transition towards full sustainable energy the 
subject of energy storage is of utmost importance. This symposium 
focuses on electrochemical energy storage – batteries – as this 
technology is crucial for many of anticipated developments. 
Moreover, already a wide range of applications exists, from 
batteries in electronic devices such as tablets, smart phones and 
laptops to large size batteries in electrical bicycles, cars and so on.  

An overview will be given of the present status, the state of the art 
and of prospects regarding the use of electrochemical energy 
storage. Thin film batteries for small devices and large scale 
application as found in automotive companies will be reviewed. 
What is the ultimate energy density achievable? An important 
question is on the availability of sufficient material for future 
applications and on the recyclability.  

Leaders in the field have been invited for presentations: 

 Fundamental theoretical questions of electrochemical 
energy storage, prospects and outlook 

 A Start-up on energy storage 

 Automotive of the future 

 Storage in the grid 

 
SYMPOSIUM  

Nucleaire Geneeskunde: van Tech-
niek tot Patiënt 

Vrijdag 1 november 2019  
13.00-18.00 uur 

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

Kosten:  

Gratis voor KIVI-leden, NNS-leden  
UT-medewerkers en studenten  

€ 40,00 voor overigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPOSIUM  

Electrochemical Energy Storage 

Maandag 18 november 2019 
13.30-17.30 uur  

OF  

woensdag 20 november 2019 
13.30-17.30 uur  

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

Kosten:  

Gratis voor KIVI-leden, UT-
medewerkers en studenten  

€ 25,00 voor overigen 
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST  

Twentse Bierbrouwerij 

Donderdag 16 januari 2020  
15.00-18.00 uur 

Locatie: Twentse Bierbrouwerij 
Haaksbergerstraat 51 
7554 PA Hengelo 

Kosten:  

Gratis voor KIVI-leden en studenten 

€ 40,00 voor overigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIEK DOEMIDDAG het HEIM: 
Samenwerken met een Ingenieur! 

Zaterdag 25 januari 2020  
13.15-15.45 uur  

Locatie: Techniekmuseum Oyfo 
Industriestraat 9  
7553 CK Hengelo 

Kosten:  

€ 3,50 per kind 

voor ouders geldt de normale toe-
gangsprijs van € 8,00. 

 
De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van Regio Oost vindt dit jaar 
plaats bij de Twentse Bierbrouwerij in Hengelo, een ambachtelijke 
bierbrouwerij die in 2008 is opgericht. Hier worden natuurzuivere 
kwaliteitsbieren met grondstoffen van het Twentse land gebrouwen. 
De bieren onderscheiden zich door hun smaak en het pure, 
regionale karakter. Het assortiment wordt aangevoerd door Twents 
Premium Pils. Daarnaast worden er diverse speciaalbieren 
geproduceerd zoals Twents Oer Pils, Twents Wit, Twents Bok, 
Twents DeGusteau Chef’s Blond, Twents Amber en Twents Honing 
Tripel.  

Onze voorzitter Paul de Jong zal in zijn nieuwjaarspeech 
terugblikken op het afgelopen jaar en een vooruitblik werpen op 
2020. Uiteraard is er volop gelegenheid om elkaar een goed 
nieuwjaar te wensen én om de verschillende biertjes te proeven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Op zaterdag 25 januari organiseert KIVI Regio Oost, in 
samenwerking met Techniekmuseum Oyfo 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 

 

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

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


