
Programma jaarcongres150 JAAR
Techniek in Twente

Woensdag 26 september van 13:00 tot 18:00

Locatie: ROC van Twente, Gieterij 200 in Hengelo
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Professioneel, betrokken, energiek, scherp 
en altijd met een vleugje humor.

€ 40,00 voor leden van De Maatschappij
€ 50,00 voor introducees
€ 25,00 voor jongeren tot 30 jaar

LET OP: jongeren tot 30 jaar kunnen zich alleen 
aanmelden via de mail, dit i.v.m. de facturering. 
Graag leeftijd vermelden.

Geeft u toch de voorkeur aan vervoer per auto dan 
kunt u gebruik maken van een aantal 
parkeervoorzieningen in de directe omgeving van 
het gebouw. In de wijk zelf geldt betaald parkeren.

Parkeerterrein voor de Gieterij: alleen toegankelijk 
voor medewerkers en (vooraf aangemelde) 
bezoekers. Let op: het bezoekersgedeelte van dit 
parkeerterrein is uitsluitend te bereiken via de 
Industriestraat en W. de Clercqstraat  ter hoogte 
van Industriestraat 9.

Parkeergarage Q-Park De Brink 
(ingang onder V&D, betaald parkeren)

Parkeergarage P1 Hengelo Centre 
(bij schouwburg en bibliotheek, betaald parkeren)

Onze locatie aan de Gieterij ligt vlakbij het 
Centraal Station Hengelo en is met openbaar 
vervoer goed te bereiken.

Dagvoorzitter Sandy Nijhuis Parkeren

Meld u vóór 1 augustus aan in verband met het 
beperkte aantal plaatsen. Vol is vol.

Aanmelden

Kosten voor het Jaarcongres

Bereikbaarheid per
Openbaar vervoer
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Opening door Trudy Vos en Daniële de Jonge

Twente regio van Techniek

• Hellen van Rees, handgemaakt textiel, van couture tot tech

• Annemieke Koster, Enschede Textielstad

• Bas Timmer, Sheltersuit

Twente regio van Techniek

• Wiebe de Vos, zuiveren drinkwater

• Albert van den Berg, lab on a chip, nanotechnologie

• Nienke Bosschaart, de gezondheid van babys, waaronder prematuur

Pauze met cultureel intermezzo

Twente regio van Kunst en Techniek

• Kunst en Techniek met Wilja Jurg en Kees de Groot

Borrel & bites

13.00 tot 13.10 uur

13.10 tot 13:50 uur

13:50 tot 15.00 uur

15.00 tot 15.45 uur

15:45 tot 16.30 uur

16.30 tot 18.00 uur

Ontvangst Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Lunchbuffet

10.30 tot 11.00 uur

11.00 tot 12.00 uur

12.00 tot 13.00 uur




