Nieuwjaarsbijeenkomst
De Nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 23 januari gehouden in het HEIM in
Hengelo van 14.00 uur tot 17.00 uur. Na elkaar begroet te hebben en koffie
gedronken heeft de voorzitter een weerspiegeling gegeven van wat het
afgelopen jaar binnen de vereniging is gebeurd en wat men in 2015 kan
verwachten. Om 15.00 uur was er voor het hele gezelschap een rondleiding
in het museum onder leiding van de heer Buddingh. In het laatste uur is met
een glas in de hand nagepraat. Aanwezig waren 22 leden en 3 introducés.
ALV-Lezing: “The advices of the Crop Doctor”
In aansluiting op onze Algemene Leden Vergadering op 7 maart 2015 is door
Harco Jellema een beeld geschetst van zijn consultancy werk.
De presentatie betrof het werk als consultant in verschillende landen in
Afrika en Latijns Amerika over de laatste drie jaar. Als consultant op
landbouwkundig gebied, met specialisatie tropische bodemkunde,
plantenvoeding en tropische voedingsgewassen, zijn diverse projecten
bezocht waar specialistische kennis nodig is en gevraagd werd om problemen
op het gebied van productie nader te onderzoeken. De problemen varieerden
van de verkeerde gewassen in het verkeerde klimatologische gebied,
problemen met te zout grondwater, het willen produceren van grote
hoeveelheden mais en cassave in een gebied met een totaal arme bodem en
slechte beschikbaarheid van water. Dit alles ondersteund met een grote serie
dia’s en tabellen in Power Point. Het aantal aanwezigen bedroeg 21 leden.
Voorjaarsexcursie
De voorjaarsexcursie was op vrijdagmiddag 24 april. Na een ontvangst in een
zeer opmerkelijk gebouw (bouwstijl van de Oostenrijker Hundertwasser)
hield prof. ir. J. P. van Buitenen een inleiding over het bedrijf Tri-O-Gen en
over de ontwikkeling en werking van de “Organic Rankine Cycle Energy
Converter”. Met restgassen van meer dan 350 oC is met dit type convertor
een elektrisch vermogen van 60kW tot 165 kW op te wekken. In de
productiehal is een convertor bezichtigd, die nagenoeg gereed was voor
verzending. Ook onderdelen, die apart lagen, konden worden bekeken. Aan
het bezoek aan Tri-O-Gen hebben 17 leden en 3 introducés deelgenomen.
Zomerexcursie
Op vrijdag 4 september, een regenachtige dag, is het Paleis op de Dam en het
Poldermuseum De Cruquius bezocht. Met een rondleiding over de eerste
verdieping en begane grond is het paleis getoond vanuit vele gezichtspunten,
te weten: bouwkunst, voormalig functie als stadhuis, invloed van Lodewijk
Napoleon en de Oranjes en kunst. Na een lunch werd het gemaal De
Cruquius bekeken. De rondleiders hebben veel aandacht gegeven aan de
wijze van drooglegging en polderbemaling. Het hoogte punt was het gemaal.
De stoomcilinder ervan heeft de grootste diameter ter wereld. Het aantal
deelnemers was 26; 16 leden en 10 introducés.

