Evenementen 2013
Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst is op 18 januari gehouden bij BV Twentsche Kabelfabriek in Haaksbergen.
Het programma bestond uit:
- een voordracht over glasvezels en toepassingen daarvan door de heer ir. A. Goorden
en
- een rondleiding door de fabriek waar glasvezelkabels worden vervaardigd.
De rondleiding werd verzorgd door de heer Goorden en twee medewerkers.
Het aantal deelnemers aan de nieuwjaarsbijeenkomst was: 22 leden en 8 introducés.
Lezing
Prof. dr. ir. A. J. van der Zijpp (WUR) hield op 2 maart een lezing over “The boundaries of animal
production systems”. Een globaal vooruitzicht werd gegeven met het oog op de schaarste van
natuurlijke bronnen, de armoede, de hoogte van de voedselprijzen, de invloed van mogelijke
epidemieën en de gevolgen van ongezond leven. Centraal stond de grootte van de veestapel en de
melkproductie in de tropen. Kansen en uitdagingen voor een duurzame ontwikkeling ervan kwamen
aan de orde. Opgemerkt werd dat ontwikkelingsactiviteiten meer gericht dienen te zijn op de
infrastructuur van ontwikkelingslanden. De boeren kunnen dan gemakkelijker hun producten aan de
man brengen.
De toehoorders waren: 26 leden.
Airbus Werk in Hamburg
Het bezoek aan Airbus Hamburg was op maandag 28 oktober. Tijdens de heenreis naar Hamburg
hield de heer Rietdijk van Fokker een inleiding over de bouw van diverse typen vliegtuigen. Bij Airbus
Hamburg worden vliegtuigen van de A320 familie (A318, A319, A320, A321en A330) gebouwd,
geïnstalleerd en afgewerkt. In Hamburg worden van de A320 familie alleen rompdelen vervaardigd.
Andere delen zoals de cockpit, staartstuk en vleugels worden geleverd door andere Airbus-bedrijven.
De motoren worden geleverd door een bedrijf, waaraan de toekomstige eigenaar van het vliegtuig de
voorkeur geeft. Er worden veel mobiele stellages toegepast en diverse voertuigen gebruikt, die
specifiek zijn afgestemd op het type vliegtuig of onderdeel daarvan. Voor het vliegtuig A380 worden in
Hamburg alleen rompdelen vervaardigd. De assemblage vindt plaats in Toulouse. Daarna is de
afwerking (zoals het schilderen) en de laatste inspectie in Hamburg. Al met al was het een interessant
bezoek.
Het aantal deelnemers aan het bezoek was: 21 leden en 11 introducés.

