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Informatie en aanmelding 

 

Meer informatie over de activiteiten en de mogelijkheid tot aan-/afmelden is te vinden op onze website:  

www.kivi.nl/ron  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Elfride Dijkstra-ten Dam,  

 

 E. elfride.dijkstra@kivi.nl  

 T. 053 – 489 4097. 

 

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 voorjaarsprogramma 2020 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'.  

 

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! 

 

KIVI Regio Oost / Students Twente  

NIEUWJAARSBIJEENKOMST  

de 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 

Overigen: € 40,00  

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! 
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KIVI TECHNIEKDOEMIDDAG OYFO: 
Samenwerken met een Ingenieur! 

Zaterdag 25 januari 2020  
13.15-15.45 uur  

Locatie: Oyfo Techniekmuseum  
Industriestraat 9  
7553 CK Hengelo 

Kosten: € 3,50 per kind;  
voor ouders geldt de normale toe-
gangsprijs van € 8,00. 

 
SYMPOSIUM  
Electrochemical Energy Storage 

Dinsdag 4 februari 2020 
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 

 

 

BUFFETLEZING  
Sleutelen aan het klimaat:  
science fiction of toekomst? 

Dinsdag 25 februari 2020  
17.30-20.30 uur 

Locatie: Universiteit Twente 
Amphitheater / Vrijhof 

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

Zie volgende pagina voor meer info 

 
Op zaterdag 25 januari organiseert KIVI Regio Oost in 
samenwerking met Oyfo Techniekmuseum opnieuw de KIVI 
Techniekdoemiddag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze middag 
wordt inmiddels voor de 15e keer georganiseerd en is steeds weer 
een groot succes. In groepjes en onder begeleiding van KIVI-leden 
werken de kinderen aan verschillende opdrachten. Deze opdrachten 
zijn gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen: 

4-5-6 jaar:  Krabbelkopje 

7-8 jaar:       Magische slang 

9-10 jaar:     Zonnezweefmolen 

11-12 jaar:    Elektrische ventilator 

Na het maken van de werkstukjes is er natuurlijk tijd om het 
museum te bekijken. De kosten voor deelname bedragen voor 
kinderen € 3,50 inclusief materiaal, een glaasje drinken én 
rondkijken in het museum. Aanmelding van de kind(eren) kan 
uiterlijk tot 24 januari via een e-mail naar elfride.dijkstra@kivi.nl 
onder vermelding van naam, voornaam en leeftijd van het kind. 
Toegang uitsluitend met bevestiging van deelname. Vol is vol !! 

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@kivi.nl voor meer informatie. 

 
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 companies like VDL 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. 

Lectures:  

- Prof. dr. ir. Mark Huijben, University of Twente, professor at 
Inorganic Materials Science Group  

- Yohanes Hugo MSc, Elestor Electricity Storage, PhD TU/e and 
researching MEAs for Elestor’s Hydrogen Bromine Flow Battery  

- Dr. ir. Maarten van Blijderveen, Qirion B.V., Energie Architect 

- Tom Wagenvoort MSC., VDL, Lead Eng. New Business Development 

 
Wetenschappers en ingenieurs onderzoeken technieken waarmee ze 
de planeet af kunnen koelen. Denk hierbij bij bijvoorbeeld aan het 
loslaten van kleine deeltjes hoog in de stratosfeer of de groei van 
plankton stimuleren door grote hoeveelheden ijzer in de oceaan the 
gooien.  

Sprekers: 

Herman Russchenberg is hoogleraar Atmospheric Remote 
Sensing en directeur van het TU Delft Climate Institute, en hoopt 
dat we deze technieken nooit zullen hoeven in te zetten, maar 
denkt dat het wel verstandig is om de mogelijkheden te 
onderzoeken.  
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Frank Biermann is hoogleraar Global Sustainability Governance 
aan de universiteit Utrecht en werpt licht op de politieke implicaties 
van dit soort technologieën: kan het sleutelen aan de planeet ooit 
eerlijk en democratisch gebeuren?  

Filosoof Patrick Smith (UTwente) denkt na over de ethische haken 
en ogen: wie is er verantwoordelijk als er iets mis gaat? Dit 
programma is in het Engels en wordt georganiseerd in 
samenwerking met Studium Generale en HV Ockham. 

 
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 op 10 maart a.s. niet missen! 

Drie succesvolle dames geven tijdens dit event hun visie over het 
realiseren van successen en carrièreplannen in deze traditionele 
mannenwereld:  

Prof. dr. ing. Jutta Arens, professor Biomedical Engineering, 
Universiteit Twente 

Ir. Marlou Bergboer, Business Opportunity Manager and 
Capital Planning Team Lead, Shell 

Ir. Carla Kamphuis, Architect, designer, illustrator en auteur  

 

Daarnaast wordt er een workshop 
'Negotiation Skills' gegeven door 
dr. Aldis Sigurdardottir, CEO 
House of Consulting en assistant 
professor UT. Dit programma is in 
het Engels. 

 

 

 

De komende jaren stijgt het aantal satellieten dat de ruimte in gaat 
gestaag. Grote bedrijven als SpaceX en Amazon hebben plannen 
voor megaconstellaties met duizenden satellieten, maar wat zijn de 
gevolgen daarvan? 

Tijdens deze Innovation Drink wordt gekeken naar de omvang van 
het probleem, gevolgen voor astronomie en ruimtevaart en worden 
mogelijke oplossingen voor het opruimen van ruimteafval 
besproken. De presentaties zijn in het Engels. 

Uiteraard is er na afloop weer voldoende gelegenheid om contacten 
te leggen en na te praten onder het genot van een drankje en 
hapje.  

 

Hoe snel en hoeveel de zeespiegel zal stijgen, daar is nog veel 
discussie over, maar dát hij zal stijgen, staat als een paal boven 
water. Eric-Jan Pleijster (LOLA Landscape Architects) bedacht een 
visionair “plan B” voor Nederland in 2200, als het water zes meter 
gestegen is. Laag Nederlands is één grote lagune; de hoge 
zandgronden steken als eilanden boven het water uit.  

Kathelijne Wijnberg (hoogleraar Coastal Systems & Nature-based 
Engineering, UT) bekijkt plan B met wetenschappelijke ogen. 
Wijnberg doet onderzoek naar duurzame en natuurlijke 
kustverandering in Nederland.  

BUFFETLEZING 
Sleutelen aan het klimaat:  
science fiction of toekomst? 

Vervolg... 

Programma: 

17.30-18.30:  Buffet 

18.30-20.30:  Lezingen 

 
WOMEN IN SCIENCE 
Inspiratie voor je carrière! 

Dinsdag 10 maart 2020  
16.00-19.30 uur 

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

Kosten:  

€ 5 voor KIVI leden en studenten;  
€ 10 voor UT medewerkers;  
€ 25 voor overigen 

 

 

 

 
KIVI INNOVATION DRINKS 
TWENTE: Ruimteafval, hoe erg is 
het? 

Woensdag 18 maart 2020 
15.45-18.30 uur 

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

 

 

 
SCIENCE CAFÉ: Nederland bij zes 
meter zeespiegelstijging 

Donderdag 26 maart 2020 
20.00-22.00 uur 

Locatie: Concordia  
Oude Markt 15  
7511 GA Enschede 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
met rondleiding door de nieuwe 
Techmed Centre 

Maandag 30 maart 2020 
19.00-21.30 uur 

Locatie: Universiteit Twente  
Techmed Centre (gebouw 18) 
Hallenweg 5  
7522 NH Enschede 

 

CLIMATE FORECASTS: LIMITS TO 
PREDICTABILITY 

Dinsdag 21 april 2020  
19.30-21.00 uur 

Locatie: Universiteit Twente  
Techmed Centre (gebouw 18) 
Hallenweg 5  
7522 NH Enschede 

 

 

 

 
 

EXCURSIE TWENCE AFVALVER-
WERKING 

Donderdag 7 mei 2020  
13.00-15.00 uur 

Locatie: Twence  
Boldershoekweg 51  
7554 RT Hengelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYMPOSIUM 3D PRINTING: Wat is 
er gaande aan het voorfront? 

Woensdag 13 mei 2020  
15.30-18.30 uur 

Locatie: Universiteit Twente 

 

 
Op maandag 30 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van 
Regio Oost plaats. Het bestuur zal verantwoording afleggen en voor 
u een mooie gelegenheid om kennis te maken met de 
bestuursleden. 

Na de ALV zal er een rondleiding plaats vinden door de nieuwe 
Techmed Centre, voor velen beter bekend als het CT-gebouw of 
Langezijds. 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van 
een drankje. 

 

Our climate is changing. In order to predict what’s going to happen 
with temperature and precipitation in the long term accurate 
climate models are crucial.  

Peter Bauer (Director of the European Centre for Medium -
Range Weather Forecasts) explains how climate models can be 
made more reliable.  

Ad Lagendijk (physicist at UvA & UT) reflects on tensions 
between accuracy and costs.  

Albert van den Berg (scientific director of MESA+) w ill 
discuss algae-on-chip to study the oceanic carbon cycle for CO2-
capture. What will be the effect of climate-engineering? With panel 
discussion! 

In cooperation with Studium Generale and FYSCIA 2020.  

 

Hebt u altijd al eens willen zien wat er met uw afval gebeurt? Altijd 
al eens willen weten hoe energie gemaakt wordt van afval?  

Kom dan mee op excursie naar Twence in Hengelo. KIVI zal daar op 
donderdag 7 mei 2020 een bezoek brengen. Het maximum aantal 
bezoekers is 25. Het bezoek is niet aan te raden voor personen die 
niet in staat zijn trappen te lopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen jaren zijn er veel beloftes gedaan over 3D-printen. 

Tijdens dit minisymposium wordt vanuit verschillende werkvelden 
gekeken naar een state-of-the-art 3D-print project. 

De sprekers zullen u meenemen naar de specifieke technische 
uitdagingen en oplossingen die ze ervoeren en bedachten om het 
project tot een succes te brengen. 

Één van de sprekers zal Ultimaker zijn. Ultimaker is één van de 
grote spelers in de markt voor rapid prototyping. Zij zullen spreken 
over de laatste technologische ontwikkelingen aan de hand van 
casussen van klanten. 

Verder kunt u sprekers verwachten uit de civiele en medische 
wereld. De lezingen zijn in het Engels. 


