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EDITORIAAL
Een nieuw academiejaar breekt aan. Ondanks alle gedachtewisselingen over
de identiteit en de strategie van AIG is het risico groot verder te ebben op de
oude golven. Dit biedt het voordeel van traditie en continuïteit. Degenen die
zich in het verleden hebben ingezet voor AIG kunnen hierin zeker voldoende
genoegdoening vinden om zich verder te motiveren.
Nochtans zou iedereen een nieuw elan willen geven aan onze vereniging en
vooral meer ingenieurs actief betrekken bij haar activiteiten. Een vereniging
als AIG mag geen bezigheidstherapie (woorden gebruikt door VTK-praeses
op de promotiezitting van juli) worden voor bestuursleden.
De grote bestaansredenen en uitdagingen voor AIG en K VIV zijn: netwerking tussen ingenieurs en toegang tot permanente vorming aan de universiteit of gecoördineerd door de verenigingen. Beide doelstellingen helpen de
ingenieurs individueel en collectief. Daarenboven willen wij alles met een
aantrekkelijk en aangenaam sausje overgieten, zodat de ingenieur zich kan
motiveren, ook buiten de zware werkuren nog eens collega’s te ontmoeten.
Ik wens jullie een goed en aangenaam werkjaar.
ir. P. Govaerts
Voorzitter AIG
PLECHTIGE UITREIKING
GOUDEN MEDAILLE GUSTAVE MAGNEL
1999 - 2003

JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING EN
FEESTMAAL AIG
Onze jaarlijkse AIG-bijeenkomst
zal terug plaatsvinden in Restaurant
‘t Boerenhof, Gentstraat 2 te
Oostakker en dit

op vrijdagavond
25 februari 2005

Hou deze datum nu reeds
vrij in uw agenda!
Het volledig programma en de uitnodiging zullen als bijlage van het
volgend AIG-nieuws nr. 64 van 1
januari 2005 verstuurd worden.
Vierende promoties

Ter nagedachtenis van wijlen Prof. ir. Gustave Magnel, die zoveel heeft
bijgedragen tot de luister van de Universiteit Gent, werd door de AIG in
1958 besloten periodisch een gouden medaille uit te reiken aan de auteur
van een uitgevoerd ontwerp met een belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend beton of van voorspanning.
Dit jaar wordt deze onderscheiding voor de tiende maal toegekend.

Jubilarissen van 75, 70, 60 en 50
jaar, afgestudeerd in

Thans heeft de Raad van Beheer van de AIG hierbij de eer en het genoegen alle belangstellenden uit te nodigen op de plechtige uitreiking van de
Gouden Medaille Prof. ir. Gustave Magnel 1999-2003 aan de heer Prof.
Dr.-Ing Drs. H.c. Jörg SCHLAICH (Duitsland) voor zijn bouwwerk
“Brücke Auerbachstrasse” in Stuttgart.

zullen speciaal gevierd worden!

De plechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 26 november 2004 om
17u00 in het Auditorium van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek, Technologiepark-Zwijnaarde 9 te 9052 Zwijnaarde.
Zie uitnodiging antwoordkaart in bijlage.
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1929-1934-1944 en 1954

Om van de jaarlijkse bijeenkomst
een succes te maken nodigen wij U
nu reeds uit indien U afstudeerde in
de jaren :
1959 - 1964 - 1969 - 1974 - 1979 1984 - 1989 - 1994 - 1999 - 2004.

Het leven van de AIG

AFDELINGEN
Oost-Vlaanderen

Publicatie alle activiteiten
AIG- & K VIV-O.Vl. in
K VIV-direct en op de
website www.kvi.be/ga.oostvlaanderen.
Het Gentse Belfort en “van Klok
tot Beiaard”
Zondag 3 oktober 2004 om 9u30
Wegens het groot succes van het
cultureel aperitief in januari en om
de teleurgestelden wegens volboeking te voldoen herneemt AIG dit
bezoek in oktober.
Het 14de eeuwse Gentse Belfort,
hét historische symbool van de stad,
staat voor de strijd van de Gentenaar
voor vrijheid, zelfstandigheid,
democratie en sociale rechtvaardigheid. Als kloppend hart van de stad,
met het uurwerk en het bijhorend
klokkenspel als belangrijkste “aanwijzers”, gaf het arbeidsstonden
aan, de toegankelijkheid van de
stadspoorten, en diende het ter alarmering van de stadsbevolking bij
alle gevaar.
Vandaag de dag worden tweemaal
per week op het middaguur rondkuierende toeristen en haastige
voorbijgangers opgevrolijkt door
hemelse Beiaardmuziek.
Samen ontdekken we de bouwgeschiedenis en andere wetenswaardigheden van het Gentse Symbool.
We bezoeken het gerestaureerde
Secreet (waar de Gentse Vrijheden
werden bewaard), de eerste Torenwachterszaal (waar trompetters en
nachtwachters de wacht hielden),
het Klokkenmuseum (met korte diavoorstelling), en de Roelandzaal of
Luidklokkenzolder.

Als kers op de taart vergezellen we
erestadsbeiaardier Jos D’hollander
hoog de toren in. Hij geeft ons de
geheimen prijs van zijn geliefde
speeltrommel, hij voert ons mee
doorheen de magie, de geschiedenis, de betekenis en het belang van
klokken als oudste instrumenten
van onze volkscultuur, hij illustreert
hoe het christendom mythologische
en heidense opvattingen in sacrale
klokken assimileerde en hoe klokken hun buitennatuurlijke krachten
aan levende wezens meedeelden en
hij laat voor ons “de Beiaard spelen”.

Na een broodjesmaaltijd worden we
om 19u verwelkomd door de afgevaardigd bestuurder van het UZ
Gent, Prof. Dr. F. Colardyn.
Vervolgens zal ir. Arch. M. De Beer
het masterplan voor het ziekenhuis
toelichten waarna hartchirurg Prof.
Dr. G. Van Nooten nieuwe spitstechnologie in de hartheelkunde zal
voorstellen.
Tenslotte gaat Prof. Dr. R. Peleman,
hoofdarts, in op een beleidsplan van
een universitair ziekenhuis.

Ter gelegenheid van de plechtige
inhuldiging van Klokke Roeland
met Pasen 2003 kwam een uniek
boek uit dat die historiek en die
magie uit de doeken doet, en dat
teruggaat tot de voor-Keltische
geschiedenis. Bij wijze van uitzondering krijgt u (zover de voorraad
strekt) bij het bezoek de kans om het
boek alsnog tegen voorintekenprijs
te bekomen.

Dinsdag 19 oktober om 18u30.

Let op: trek bij fris weer een warme
pull aan, want in de toren kan het
koud en winderig zijn.
Zondag 3 oktober om 9u30 stipt aan
de ingang van het Belfort.
Inschrijving via antwoordformulier
zie K VIV direct en door storting
van 6 Euro/persoon op rkn. 0001709173-33 van AIG Oost-Vlaanderen.

“Speerpunttechnologie voor een
moderne gezondheidszorg”
dinsdag 19 oktober om 18u30
Op dinsdagavond 19 oktober 2004
zijn we vanaf 18u30 te gast op de
campus Heymans van het Universitair Ziekenhuis Gent, De Pintelaan
185, Gent. Het thema van ons
bezoek is “speerpunttechnologie
voor een moderne gezondheidszorg”.
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Om 20u30 wordt een drink aangeboden door het UZ Gent.

Prijs bedraagt 2,50 euro per persoon, over te schrijven op rkn. 0001709173-33 van AIG Oost-Vlaanderen, Lange Kruisstraat 29, 9000
Gent met vermelding ‘191004’.
Inschrijven via antwoordformulier
(zie K VIV-direct).
Het aantal deelnemers is beperkt tot
maximum 40 deelnemers.
Voor meer inlichtingen, Prof. dr. ir.
Pascal Verdonck, tel. 09/264.32.83 e-mail: pascal.verdonck@Ugent.be
***

AIG-nieuws verschijnt
4 x per jaar
Oplage : 3.500 ex.
Redactie en v.u.
Prof. dr. ir. P. DE BAETS
AIG-Secretariaat
Lange Kruisstraat 29
9000 Gent
Tel. 09/ 223 79 30
Fax. 09/ 223 65 78
e-mail: aig@kviv.be
website: www.ftw.rug.ac.be/
alumni/aig.htm
Openingsuren kantoor:
alle dagen van 9u - 16u
gesloten op donderdagnamiddag

Het leven van de AIG

PROMOTIE
FTW-UGent 2004
Dit jaar tellen we 217 nieuw gepromoveerde burgerlijk ingenieurs
(geslaagden 1e zittijd) waarvan er
12 een diploma behaalden met de
grootste onderscheiding!

- Architectuur : 17
- Bouwkunde : 32
- Scheikunde : 20

Gelukwensen aan de nieuw gepromoveerden
Een prachtige zomermaand juni zette ons allen aan het dromen van de
vakantie. Even de drukke professionele activiteiten opzij schuiven, wat
extra tijd maken voor het gezin, de culturele bagage op peil brengen, ... het
zijn allemaal traditionele ingrediënten.
Tegelijk is de start van de vakantie ook het ogenblik waarop we een nieuwe
lichting jonge collega’s mogen verwelkomen.
Zij behaalden na jaren van intense arbeid en van studentikoos vermaak hun
diploma van burgerlijk of bio-ingenieur.
En deze vakantie betekent voor hen ook de belangrijke overstap van het studentenleven naar het professionele leven.
Een hoofdstuk is afgesloten en het scenario voor het nieuwe is nog niet
geschreven.

- Natuurkunde : 23
- Materiaalkunde : 13

K VIV en AIG wil u kansen aanreiken om het contact met oude studievrienden te verzekeren en om nieuwe vriendschappen te smeden.

- Eletrotechniek : 28
- Werktuigk. Eletrotechniek : 48
- Computerwetenschappen : 36

Hiervoor beschikken deze verenigingen over een smeltkroes waarin technische, culturele, sportieve, sociale interessen opborrelen en uitkristalliseren
tot een amalgaam van een 40-tal activiteiten per jaar. Iedereen is van harte
uitgenodigd.
Tot slot sluiten onze beide verenigingen zich aan bij de vele felicitaties die
de jonge collega’s in deze dagen mogen ontvangen.
Moge de zoektocht van de kersvers gepromoveerden naar een eerste job uitmonden in een boeiende functie die hun talrijke talenten tot ontplooiing
laten komen.

OPROEP VOORTREKKERS VIERENDE PROMOTIES
Er was eens een zomer waarin je leven een nieuwe wending nam; het lang begeerde diploma had je eindelijk op
zak. Een nieuwe wereld lag aan je voeten. Toen heb je dat waarschijnlijk (al dan niet uitbundig) gevierd.
Was dat de zomer van 2004, 1999, 1994, 1989, 1984, 1979, 1974, 1969, 1964 of 1959, dan viert AIG dit
feestelijk; een unieke kans om je collega’s van toen terug te zien en uitgebreid bij te praten.
Noteer alvast de datum in je agenda: vrijdagavond 25 februari 2004 in ’t Boerenhof te Oostakker. De uitnodiging volgt in het AIG-nieuws nr. 64 van 1 januari 2005. Mocht je in afwachting toch reeds meer inlichtingen wensen, dan kan je steeds terecht op het AIG-secretariaat.
AIG zorgt voor de praktische organisatie, administratie... Het motiveren van je jaargenoten daarentegen kunnen
wij niet van je overnemen. Wil je hierin graag een voortrekkersrol nemen, contacteer ons.
Graag nodigen wij ook de niet-leden van je afstudeerjaar uit: bezorg ons de adressen waarover je beschikt via
e-mail aig@kviv.be.
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Het leven van de AIG
Studentenprijzen AIG
Op de Promotiezitting van 10 juli 2004 reikte de AIG traditiegetrouw de jaarlijkse studentenprijzen uit:
De AIG-prijzen:
1) BOULVIN-VAN ENGELEN werd toegekend aan ir. Lieven MEERT, burgerlijk natuurkundig ingenieur.
2) ISABELLA VAN PORTUGAL werd toegekend aan ir. Jürgen DE ZAEYTIJD, burgerlijk natuurkundig ir.
voor hun uitmuntende prestaties gedurende hun studietijd.

De SIDMAR-prijzen werden toegekend aan:
- irs. Kristof Cools en Lieven Meert, voor de scriptie “Simulatie van meta-materialen”
(promotoren: Prof. dr. ir. F. Olyslager en Prof. dr. ir. E. Michielssen (University of Illinois))
-

ir. Karolien Vanhaelst, voor de scriptie “Invloed van textuur op het vormgeheugeneffect van FeMnSiCrNi
SMAs : rol van vlakvervorming en training” (promotor: Prof. dr. ir. B.C. De Cooman)

-

ir. Filip Strubbe, voor de scriptie “Elektrische karakterisatie van ladingstransport in elektroforetische beeldschermen” (promotor: Prof. dr. ir. K. Neyts)

De Solvay-prijzen werden toegekend aan:
- ir. Wouter Vanderdonckt, voor de scriptie “Ontwikkeling van een gereduceerd reactiemechanisme voor de verbranding van methaan” (promotoren: prof. dr. ir. G. Heynderickx en prof. dr. ir. G. Marin)
-

ir. Aurélie Degand, voor de scriptie “Simulation of a Fischer Tropsch synthesis in an industrial slurry bubble
column reactor” (promotor: prof. dr. ir. G. Marin)

Foto : vlnr.
Dr. ir. Noël VAN HOUTTE, Algemeen Secretaris AIG, ir. Jürgen DE ZAEYTIJD, laureaat, Prof. dr. Paul KIEKENS,
decaan FTW, dhr. Marc DE CLERCQ, vice-rector UGent, ir. Paul GOVAERTS, Voorzitter AIG, em. Prof. dr. ir. Jozef
DILEWIJNS, erevoorzitter AIG, ir. Lieven MEERT, laureaat.
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Nieuws uit de Faculteit Toegepaste Wetenschappen
Promotie 2003-2004
Zaterdag 10 juli was een belangrijke
dag voor de laatstejaarsstudenten
van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen: met de plechtige proclamatie van de eerste examenperiode
sloten ze hun studie af.
De promotie leverde 17 burgerlijk
ingenieur-architecten en 200 burgerlijk ingenieurs af. Daarnaast studeerden ook 64 licentiaten informatica af. Zoals gebruikelijk werden
een aantal prijzen, zoals de AIGprijzen, uitgereikt. Voor een overzicht van de laureaten zie rubriek
Studentenprijzen pagina 4.

Deze golfgoot verschaft inzicht in
het gedrag van golven. De golfgoot
is 30 meter lang, 1 meter breed en
1.2 meter hoog. Ze staat ter beschikking voor zowel fundamenteel
onderzoek (bv. voor doctoraatsstudies) als toegepast onderzoek op
projectbasis.
De golfgoot biedt een waaier van
mogelijkheden voor onderzoek: stabiliteitsonderzoek, onderzoek naar
golfoploop en –overslag, studie van
golfkappen, onderzoek naar erosie
onder invloed van stromingen en
getijden, …

Tentoonstelling “De Theaterloge”
Nieuw decanaat
Op 1 oktober neemt Prof. dr. ir.
Daniël De Zutter de fakkel van Prof.
dr. Paul Kiekens als decaan van de
Faculteit Toegepaste Wetenschappen over.
Prof. D. De Zutter is verbonden aan
de Vakgroep Informatietechnologie.

De zee getemd!
De Afdeling Weg- en Waterbouwkunde (Vakgroep Civiele Techniek)
huldigde op 3 september een nieuwe golfgoot in. (zie foto hieronder)

In de tentoonstelling “De Theaterloge” presenteerde de Vakgroep
Architectuur en Stedenbouw de
neerslag van een onderzoek naar de
theatraliteit en de theaterarchitectuur.
Bezoekers konden nieuwe publieksopstellingen uittesten.
Charlotte Lybeer fotografeerde
loges van verschillende Vlaamse
theaters; deze foto’s werden eveneens tentoongesteld.
De tentoonstelling liep van 26
augustus tot 4 september in Kunstencentrum Vooruit.

De Vakgroep Architectuur en stedenbouw van de UGent heeft in
2003 en 2004, met steun van het
Vlaams Theater Instituut (VTI),
onderzoek verricht naar de theatraliteit en de theaterarchitectuur.
Onder leiding van prof. Bart Verschaffel en Wouter Davidts hebben
deelnemers van een workshop van
ASK! en studenten van de Vakgroep
Architectuur en stedenbouw projecten ontwikkeld omtrent de loge en
de theatraliteit van de toeschouwersruimte.
De neerslag van dit zowel experimenteel als theoretisch onderzoek
werd getoond in de tentoonstelling
De Theaterloge.
De architectuurstudenten hebben
onderzoek verricht naar de iconografie van de theaterloge, de theatraliteit bij Fellini, een theaterontwerp van Jeff Wall, de betekenis
van het balkon en het baldakijn, de
theatraliteit van burgerhuizen, of
naar de rol van het theater in Hollywoodfilms.
Op een grote scène in de balzaal van
Kunstencentrum Vooruit werden 18
uiteenlopende projecten voorgesteld.
Charlotte Lybeer fotografeerde in
opdracht van ASK! workshops de
loges van theaters in Antwerpen,
Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk en
Leuven.
De foto’s werden opgesteld in de
vitrines in de gang naar de theaterzaal, de kassaruimte van de balzaal
en de balzaal.
Naar aanleiding van de tentoonstelling publiceerde de uitgeverij A&S
binnen de reeks A&S / pictures het
boek ‘Loges in Belgische Theaters:
een portfolio door Charlotte
Lybeer’.

Foto:“De golfgoot”
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Nieuws uit de Faculteit Toegepaste Wetenschappen
vervolg van pag. 5
Succesvolle luchtdoop
Maandag 9 augustus heeft het
micro-vliegtuig (Micro Aerial Vehicle of MAV) ontwikkeld door ir.
Peter Cosyn aan de Faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Universiteit Gent, haar luchtdoop
gekregen. Het vliegtuigje, met een
vleugelspan van 25 cm en een
gewicht van 58 g, is 8 en een halve
minuut in de lucht gebleven en daarna veilig geland. (zie foto onderaan)
De MAV werd ontwikkeld binnen
de Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding van
de Faculteit Toegepaste Wetenschappen, gesteund door het bijzonder onderzoeksfonds van de universiteit Gent.
Door de komst van de micro-elektronica en de ontwikkeling van
micro-elektromechanische componenten (MEMS) is het mogelijk
geworden om alle noodzakelijke
componenten in een dergelijk klein
vliegtuigje te integreren.
Een MAV kan ingezet worden voor
civiele en militaire bewaking, detectie en communicatie. Het vliegtuigje kan b.v. uitgerust worden met een
camera met zender van nauwelijks
8 g. Op volle capaciteit kan het toestel zeker anderhalf uur vliegen.

Eerste Belg geselecteerd in het
Europese P&G programma
“Go, Give & Grow”
Kim De Geyter (23), die dit jaar
afstudeert als burgerlijk ingenieur
aan de Universiteit Gent, is de eerste Belgische gegradueerde die
geselecteerd werd om in het kader
van P&G’s Europees programma
“Go, Give & Grow” een jaar lang in
een ontwikkelingsland mee te werken aan een humanitair programma.
Het programma dat jaarlijks een 5tal kandidaten in alle Europese
P&G filialen selecteert is aan zijn
vierde editie toe. Het is de eerste
keer dat een Belgische kandidaat in
het programma wordt opgenomen.
Het unieke Europese programma
verschaft een unieke ervaring en
opportuniteit voor pas afgestudeerden en draagt bij tot hun persoonlijke en professionele ontwikkeling in
een omgeving waar teamwerk,
motivatie en leiderschap belangrijke
succesparameters zijn.
Kim De Geyter zal een jaar in
Oeganda verblijven waar hij in het
kader van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zal meewerken
aan het programma “African Program for Onchocerciasis Control”
in de strijd tegen rivierblindheid.

Dit is een programma van de WGO
en de lokale overheden om het
geneesmiddel Ivermectine te verdelen op een langdurige basis. Onchocercose (rivierblindheid) is één van
de meest dramatische ziekten in
Centraal-Afrika waarbij een parasitaire worm via een vlieg bij rivieren
aan de mens wordt overgedragen en
binnen het lichaam naar de ogen
opklimt. Het gevolg hiervan is
(rivier)blindheid.
Het Go, Give & Grow programma
wordt opgezet in samenwerking met
erkende humanitaire en/of officiële
instanties die daadwerkelijk bijdragen tot het verbeteren van de
levenskwaliteit en omstandigheden
van de bevolking waar ze operationeel zijn.

5e FTW-Doctoraatssymposium
Op 1 december organiseert de
Faculteit Toegepaste Wetenschappen voor de vijfde maal een Doctoraatssymposium.
Tijdens dit symposium stellen doctoraatsstudenten hun onderzoek
voor aan andere onderzoekers, de
industrie, de wetenschappelijke pers
en andere geïnteresseerden. Ook dit
jaar worden de Presentation Awards
uitgereikt aan de onderzoekers die
hun onderzoek het duidelijkst kunnen voorstellen aan niet-specialisten.
Het Doctoraatssymposium wordt
gesteund door de Commissie voor
Wetenschappelijk Onderzoek van
de Faculteit Toegepaste Wetenschappen.

Foto:“MAV”
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Praktische info:
5e FTW-Doctoraatssymposium
Woensdag 1 december – 14u00
Aula van de Universiteit Gent
Voldersstraat 9
9000 Gent
http://symposium.elis.ugent.be/

Nieuws uit het IVPV-FTW
Instituut Voor Permanente Vorming (IVPV) FTW en FLTBW
UNIVERSITEIT
http://www.ivpv.UGent.be
GENT

INSTITUUT VOOR
PERMANENTE
VORMING

Lopende opleidingen
Milieucoördinator A/B via Afstandsleren (vrije instap) www.ivpv.UGent.be/milieucoordinator
Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie (01/04-10/04) www.ivpv.UGent.be/expertise

Nieuwe opleidingen
Praktijkgerichte statistiek
- Editie met nog meer oefeningen en extra module ‘Niet parametrische methoden’ De cursus richt zich tot diegene die, in ondersteunende disciplines, gebruik maken van statistische methoden
en modellen en is toegankelijk voor eenieder die door basisvorming of door ervaring voldoende met het onderwerp vertrouwd is. De cursist kan de modulekeuze aanpassen aan zijn interesseprofiel en specifieke voorkennis.
Module 0: Inleiding S-plus: 19 oktober 2004
Module 1: Basiscursus Statistiek: 26 okt., 9, 16, 23 en 30 nov., 7 en 17 dec. 2004
Module 2: Regressieanalyse: 25 jan., 1, 15 en 22 februari, 1, 8 en 15 maart 2005
Module 3: Niet-parametrische Methoden: 19 en 26 april, 3, 10 en 17 mei 2005
Module 3: Multivariate Methoden: 13, 20 en 27 sept., 4, 11, 18 en 25 oktober 2005
Verdere informatie en inschrijving: www.ivpv.UGent.be/statistiek

Industriële Automatisering
- Hoeksteen van de moderne industrie De opleiding richt zich tot iedereen die geconfronteerd wordt met problemen van industriële automatisering
en de noodzaak onderkent zijn/haar kennis te verdiepen en bijkomende praktische vaardigheden te verwerven.
In het deel ‘Automatisering & Regeltechniek’ wordt bijzondere aandacht besteed aan de ‘probleemoplossende’
kwaliteiten van de verschillende hedendaagse ontwerpmethoden. In dit deel wordt inzicht gegeven in wat wel
en wat niet verwacht kan worden van de belangrijkste moderne ontwerpmethoden.
Het deel ‘Automatisering & ICT’ helpt de cursist zijn/haar weg te vinden in de snel evoluerende wereld van de
hedendaagse industriële automatisering, zowel vanuit ontwerp-, selectie- als gebruik standpunt.
Na het volgen van deze opleiding beschikken de cursisten over voldoende kennis om een regelsysteem op maat van
de vereisten binnen de eigen applicatie te ontwerpen, te wijzigen, te optimaliseren en te implementeren volgens de
recentste technieken. De cursist verwerft ruime inzichten over fundamentele en bijzondere aspecten van zowel hardware als software elementen die de moderne industriële automatisering mogelijk maken.
Het Instituut voor Permanente Vorming van de Universiteit Gent richt deze opleiding in samen met de Hogeschool
Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen, partners van de Associatie Universiteit Gent.
Deel I Automatisering & Regeltechniek
Module 0: Inleidende wiskunde: 26 oktober 2004
Module 1: Basisregeltechniek: 9, 16 en 27 nov., 4 dec. 2004
Module 2: Identificatie van systemen: 7, 14 en 21 dec. 2004
Module 3: Geavanceerde regeltechniek: 11, 18 en 25 jan., 1, 15 en 22 feb. 2005
Deel II Automatisering & ICT
Module 4: Ware-tijdsaspecten & ingebedde systemen in de automatisering: 15 en 22 maart 2005
Module 5: Nieuwe trends bij PLC’s: 12 en 16 april 2005
Module 6: Veldbussen: 19 en 26 april, 3 mei 2005
Module 7: Betrouwbaarheid en veiligheid: 10 mei 2005
Module 8: Software voor automatisering: 17 en 31 mei 2005
Gedetailleerde informatie en inschrijving op: www.ivpv.UGent.be/regelauto
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Het leven van de AIG
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Activiteit

Afdeling AIG

Soort

Waar

Datum

Uur

OKTOBER
Het Gentse Belfort &
“van Klok tot Beiaard”

AIG & K VIV
Oost-Vlaanderen

Bezoek

Gent

zondag

3/10

9u30

Filmfestival

AIG& K VIV OVl.

Bezoek

Gent

AFGELAST!!

S.B.A.T. n.v.

AIG& K VIV OVl.

Bezoek

St-Denijs-Westr.

donderdag 7/10

Universitair Ziekenhuis

AIG& K VIV OVl.

Bezoek

Gent

dinsdag

Leren Denken
Kennismaking met Goldratt

AIG& K VIV
Oost-Vlaanderen

Voordracht

Gent

woensdag 27/10 20u00

19u30

19/10 18u30

NOVEMBER
De gezondheid van de Vlaamse
ingenieur - nu en morgen

AIG & K VIV
Oost-Vlaanderen

Voordracht

Gent

dinsdag

09/11 20u00

Workshop SMAK

AIG & K VIV OVl.

Bezoek

Gent

zaterdag

13/11 14u00

Special Event: debat
Internet en Maatschappij

K VIV
Oost-Vlaanderen

Debatavond Gent

dinsdag

16/11 19u30

Sinterklaasfeest

AIG & K VIV OVl.

Kinderfeest Gent

zondag

28/11 13u30

VTK jaarlijks galabal op vrijdag 17 december 2004
Beste geïnteresseerden,
De goeie banden met AIG die we vorig jaar onderhouden hebben, willen we
uiteraard ook dit jaar verderzetten. Daarom zijn jullie alvast van harte uitgenodigd op ons jaarlijks galabal der Toegepaste Wetenschappen dat dit
jaar plaatsvindt op vrijdag 17 december 2004 in Salons Mantovani in
Oudenaarde.
We kunnen daar terug gebruik maken van alle zalen door het blijvende succes van ons stijlvol galabal. In de balzaal zal een covergroep aantreden,
waarbij de openingsdans ingeleid zal worden door onze praeses, waarna
iedereen zijn danspartner kan uitnodigen. Aansluitend hebben we weer een
klepper van een artiestengroep geprogrammeerd. Ook de fuifzaal, champagnebar en de casinoroom zullen voor de nodige sfeer zorgen. Wilt u het liever
iets rustiger, geen nood, dan hebben we nog steeds de pianobar met aansluitende lounge. Kortom voor elk wat wils, dus zorg dat u erbij bent.
Avondkledij is verplicht.
Voor meer info kan u in de loop van november terecht op de site:
www.vtk.ugent.be of voor dringendere vragen: feest@vtk.ugent.be
Een vriendelijke feestgroet,
VTK-Feestcomité
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