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Wenen en lachen liggen dicht bij elkaar. Op 11 september laatstleden werd dit onontkoombaar bewaarheid. In de voormiddag namen we
afscheid van vriend en oud-voorzitter Professor Jozef Dilewijns. Moedig heeft hij gestreden tegen een moordende ziekte, maar uitgeput heeft
hij zijn strijd moeten staken. Het deed deugd te zien hoeveel van zijn collega’s, vrienden en kennissen aanwezig waren op zijn uitvaart om hem
eer te brengen en zijn levensgezellin en familie te steunen en te troosten. Met ingetogenheid en dankbare herinnering werd van een groot man
afscheid genomen.
Nauwelijks hadden echter onze tranen de tijd gehad om te drogen of we werden al verwacht op de viering van 175 jaar ingenieursopleiding.
Samen met AIG heeft de Faculteit Ingenieurswetenschappen dit gebeuren gevierd met een nostalgische lesnamiddag gevolgd door een aantal
meer actuele tot zelfs futuristisch getinte avondlezingen. Uit de reacties van het talrijk aanwezige publiek hebben we kunnen opmaken dat het
evenement bijzonder werd gesmaakt en vooral dat vele ingenieurs met zeer aangename herinneringen terugblikken op hun studententijd in de
Plateau.
In ieder geval leerde deze met gemengde gevoelens gevulde dag dat een samenwerking tussen de faculteit en AIG mogelijk is en tot zeer goed
resultaat leidt. Het is de vaste bedoeling van het AIG-bestuur om deze samenwerking in het komende academiejaar verder uit te bouwen. U zal
er via AIG- nieuws ongetwijfeld nog van horen.
Tot slot: aan allen die thans het nieuwe academiejaar inzetten, zij het als lesgever, als bezorgde ouder of als student, wensen we een vruchtbare
en aangename tijd.
Patrick De Baets
Voorzitter

In memoriam Jozef Dilewijns
Namens AIG wil ik hulde brengen aan wie onze vriend Jozef Dilewijns is geweest voor onze Alumnivereniging, wat hij voor de
vereniging deed en hoe hij dat deed.
Het voorzitterschap van Jef kan kernachtig worden omschreven met vijf begrippen: professionalisme, creativiteit, openheid,
waardering en vriendschap.
Professionalisme in de besluitvorming en bij de uitvoering van onze activiteiten. Jef stond erop dat vergaderingen en overleg
UHVXOWHHUGHQLQFRQFUHWHEHVOXLWHQ(QGH]HEHVOXLWHQGLHQGHQRRNWHZRUGHQXLWJHYRHUG'RRUHI¿FLsQWLHLQGLWSURFHVPDDNWHKLM
PHHUWLMGYULMYRRUGHHVVHQWLsOHWDNHQELQQHQGHYHUHQLJLQJ
Jef werd voorzitter in een moeilijke tijd voor AIG. Omdat de ingenieursvereniging K VIV het moeilijk had, mede door het afnemende
aantal leden, ging het AIG ook niet voor de wind. Om de vereniging uit zijn identiteitscrisis te halen, pleitte Jef voor grenzeloze
creativiteit. Hij stelde voor de platgetreden paden te verlaten. Hij was van oordeel dat de vereniging moest kunnen dromen en
QLHXZHGLQJHQXLWSUREHUHQ'HQLHXZHLQLWLDWLHYHQGLH-HIRSVWDUWWH]RXGHQOHLGHQWRWHHQJURQGLJHYHUDQGHULQJYDQKHWSUR¿HOYDQ
de vereniging.
Jef haalde AIG ook uit zijn isolement. Openheid naar de overkoepelende ingenieursvereniging en openheid naar de Faculteit
Ingenieurswetenschappen hebben geleid tot intense en vruchtbare samenwerking. Jef geloofde in samenwerking. Onder zijn
voorzitterschap werden de banden met de K VIV-geleding Oost-Vlaanderen verder aangehaald.
Ongezien binnen AIG was de waardering van Jef voor elkeen die iets in de vereniging realiseerde of voor de vereniging iets deed.
Of dat iets klein of groot was, deed er absoluut niet toe. En geen gelegenheid liet Jef onverlet om zijn waardering uit te drukken. Hij
woonde heel veel activiteiten bij en stak de organisatoren een hart onder de riem.
En ten slotte vriendschap. AIG moest niet louter zakelijk zijn. Jef leerde ons dat vriendschap het bindmiddel is tussen de leden, de
PRWRUYDQGHYHUHQLJLQJ(QHHQJDUDQWLHYRRUKHWYRRUWEHVWDDQYDQ$,*1DDVWSURIHVVLRQDOLVPH]DNHOLMNKHLGHQHI¿FLsQWLHPRHVW
er voor Jef ook plaats zijn voor plezier en warme menselijke vriendschap.
Beste Jef,
Zonder jou zou AIG er vandaag totaal anders hebben uitgezien. Je troostte ons, bemoedigde ons, motiveerde ons en wakkerde ons
aan. Wat je voor de vereniging realiseerde, is moeilijk onder woorden te brengen. Maar het was fantastisch!
Veel, veel dank hiervoor!
Toespraak door prof. Patrick De Baets tijdens de uitvaartdienst van oud-voorzitter prof. Jozef Dilewijns op 11 september 2010.
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Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bezoek Sint-Salvatorskathedraal en orgel
Donderdag 7 oktober om 19.30 u
De Sint-Salvatorskathedraal is één van de grootste en oudste
kerken van Brugge. De bouw werd aangevat in 1280 en
werd in 1350 voltooid. De kathedraal herbergt een aantal
waardevolle kunstschatten die ons zullen worden getoond en
becommentarieerd door Jean-Pierre Roose.
Tegen de westgevel prijkt het monumentale orgel. Het bestaat
uit een ouder gedeelte uit 1717 van de Vlaamse orgelbouwer
Jacobus van den Eynde dat werd aangevuld door de Duitse
orgelmaker Johannes Klais in 1936. Kathedraalorganist Ignace
Michiels zal het instrument met enkele fraaie muziekfragmenten
illustreren.
Voorlopig programma:
19.30 u: verwelkoming en algemene inleiding door
Jean-Pierre Roose – opdelen in 2 groepen
20.00 u: groep 1: demonstratie orgel
groep 2: kunstschatten van de kathedraal
20.45 u: groep 1: kunstschatten van de kathedraal
groep 2: demonstratie orgel
21.15 u: afsluiten
 Donderdag 7 oktober om 19.30 u
Zij-ingang St. Salvatorskathedraal, St. Salvatorskerkhof te Brugge
Prijs: € 6 p.p. op rkn. 000-1709173-33 van AIG O.Vl.
Bezoek aan het historische Kasteel Wijnendale en zijn domein
Zondag 21 november om 10 u
AIG i.s.m. KVIV W Vl
%H]RHNPHWGHVNXQGLJHXLWOHJYDQRI¿FLsOHJLGVHQ,QGHYRRUmiddag bezoek van het vernieuwde historische kasteelmuseum.
’s Middags, naar wens, al dan niet uitgebreide maaltijd. In de
namiddag natuurbezoek aan het kasteeldomein.
Aparte inschrijving voor elk onderdeel is mogelijk.
 Zondag 21 november om 10 u
Kasteel Wijnendale, Oostendestraat 390 (N33) te Torhout
Prijs:
¯ Kasteelbezoek: € 10 p.p. leden – € 20 p.p. niet-leden.
¯ 3 gangenmenu in ‘t Gravenhof: € 35, drank niet inbegrepen.
¯ Middagmaal in ’t Heuvelhof, ter plaatse afrekenen
¯ Bezoek kasteeldomein: € 5 p.p. leden – € 10 p.p. niet-leden
Inschrijven via marc.ryckeboer@lid.kviv.be met aankruisen
van je keuze ten laatste tot zaterdag 6 november.
,QVFKULMYLQJHQ]LMQSDVGH¿QLWLHIQDRQWYDQJVWYDQXZELMGUDJH
op rekeningnummer 466-5561799-24 van KVIV W.Vl.
Sinterklaasfeest
Zondag 21 november om 13.30 u
K VIV Oost-Vlaanderen
Info volgt op de website van K VIV OVL en AIG

Tuupe Tegoare mee Sabijn – Jazz in ‘t Gents
Vrijdag 26 november om 19.45 u
Naar jaarlijkse traditie gaan we in ’t najaar nog maar eens de
plezante Gents-culturele toer op. Deze keer brengen we de
Gentse Jazz-diva Sabijn op de planken.
Sabijn is een authentiek Gents fenomeen! Geboren en getogen
in Gent groeide ze op met de ballroom muziek waarop haar ouders zo graag dansten en wedstrijden wonnen. Ze moest en zou
een ‘jazz singer’ worden en werkte overdag hard om haar studies zang- en woordkunst te kunnen betalen.
Begeleid door haar bassist vult ze onze avond met jazznummers in het Gents en het Engels, en vertelt in de rand –
en uiteraard in het Gents – een aantal leuke anekdotes en
sappige verhalen.
 Vrijdag 26 november om 19.45 u
Crypte van het Lakenmetershuis, Vrijdagsmarkt 24, Gent
Prijs: € 12 p.p. (drankje inbegrepen) op rek. 000-1709173-33
van AIG O.Vl.
'HLQVFKULMYLQJLVSDVGH¿QLWLHIQDRQWYDQJVWYDQEHWDOLQJ
Aantal deelnemers is beperkt, snel inschrijven is de boodschap!
Museumbezoek: Vormgeving uit de periode 1885-1935
Zondag 5 december om 10 u
K VIV Oost-Vlaanderen
Het accent tijdens de rondleiding zal liggen op de Nederlandse
vormgeving. In een speciale tentoonstelling wordt namelijk aan
de hand van objecten uit de collectie van het Drents Museum
Assen een overzicht gebracht van de Nederlandse toegepaste
kunsten uit de periode ca. 1885-1935.
 Zondag 5 december om 10 u
Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 58, Gent
Prijs: € 8 p.p. leden – € 15 p.p. niet-leden op rek.
447-0063091-63 van K VIV OVl.
AZ Maria Middelares Gent
Woensdag 15 december om 18.30 u
K VIV Oost-Vlaanderen
Innovatieve uitdagingen voor het Algemeen Ziekenhuis Maria
Middelares
In de driehoek technologie, duurzaamheid en gezondheidseconomie is de uitdaging van actuele gezondheidszorg om een mogelijke groeibeperking van budgetten te laten samengaan met
innovatie en de kans op aanwending van nieuwe technologie.
 Woensdag 15 december om 18.30 u
Campus Maria Middelares, Kortrijksesteenweg 1026 , Gent
Samenkomst in zaal Mezenkroon (Ingang gebouw Interne
geneeskunde – 4de verdieping)
Prijs: € 3 p.p. leden en gezin op rek. 447-0063091-63 van
K VIV OVl.
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Complementaire competenties van de ingenieur
Maak je punt: hoe je boodschap verkopen binnen je organisatie
Als jonge ingenieur weet je verduiveld veel over techniek en wetenschap.
Maar om echt succesvol te zijn, heb je nood aan diverse complementaire competenties.
Je hebt een schitterend en innovatief idee maar je chef ziet geen meerwaarde? Je slaagt er moeilijk in iets van je collega’s gedaan te krijgen?
Je medewerkers lopen er al een tijdje gedemotiveerd bij en je kan het tij niet keren? Dan schort er misschien iets aan je communicatiestijl!
Jezelf en je boodschap verkopen binnen de organisatie en inzicht verwerven in je omgang met collega’s, medewerkers en chefs zijn twee
sleutelvaardigheden die onontbeerlijk zijn bij de ontwikkeling van je professionele carrière.
Wij bieden jou de kans om via workshops deze twee competenties verder aan te scherpen:
– ir. Jan Lagast, Senior Marketing Advisor & Managing Partner bij Forte, reikt enkele ‘tips and tricks’ aan om je boodschap
kernachtig over te brengen (elevator sentence) en tegelijk er voor te zorgen dat ze krachtig aanslaat bij je publiek.
– Edward Verschaeren is freelance arbeidspsycholoog en helpt je beter te communiceren met collega’s, chefs en medewerkers. Hij
gebruikt daarvoor het eenvoudig model ‘Roos van Leary’ om je interpersoonlijke stijl te herkennen en aan te passen aan de situatie.
Beide sessies worden in twee groepen doorlopen via een interactieve benadering. Zo krijg je de kans optimaal te proeven van heel wat
nuttige tips en technieken.
Programma: 19.00 u - 20.30 u: eerste sessie
20.30 u - 20.45 u: doorschuiven
20.45 u - 22.15 u: tweede sessie
22.15 u: netwerkdrink
Via een deugddoende samenwerking tussen K VIV LoMa, K VIV Oost-Vlaanderen, AIG, AIG Jong en K VIV Jongeren belichten we
jaarlijks een aantal van deze skills. Via workshops bieden we je de kans deze verder aan te scherpen. Echt niet te missen !
Donderdag 14 oktober om 18.45 u in de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653 te Gent
€ 10 p.p. leden/studenten – € 60 niet-leden op rek. 447-0063091-63 van K VIV OVL

Update@Campus 2010 – Terug naar de Universiteit voor een leerrijke avondsessie
Dinsdag 30 november 2010 om 19.30 u
Gratis voor AIG leden en IVPV alumni
Executive Decision Making: hoe heldere beslissingen nemen onder tijdsdruk
AIG organiseert samen met IVPV (Instituut voor Permanente Vorming) en de Faculteit Ingenieurswetenschappen UGent jaarlijks het Update@Campus event. Dit event wil afgestudeerden van onze faculteit naar hun vertrouwde Alma Mater terugbrengen om daar extra skills en kennis op te doen die onmiddellijk toepasbaar zijn voor hun carrière.
Het thema dit jaar is: “Heldere beslissingen onder tijdsdruk”.
1HHPKHOGHUHEHVOLVVLQJHQRSWRSQLYHDX
:DQQHHULVLQWXwWLHYHEHVOXLWYRUPLQJJRHGHQZDQQHHUQLHW"
*HOLMNKHEEHQRIJHOLMNNULMJHQ"
+RHNXQWXKHOGHUEHVOLVVHQRQGHUVWUHVVRIWLMGVGUXN"
De spreker is Prof. Marc Buelens, verbonden met UGent en Vlerick Management School, en de absolute
autoriteit in dit domein! Zijn oordeel en opinie verschijnt regelmatig in de media (bijv. in Trends) en bovendien is hij een uitstekend spreker.
Het event wordt gevolgd door een netwerking
receptie met hapjes, u aangeboden door de sponsors:
Bekaert, DEME, Alcatel-Lucent, VITO, Daikin,
AG Insurance, BASF, BIL en Elia.
Deze les geeft een aanzet tot beter onderbouwen
van uw besluitvorming op basis van recente
wetenschappelijke studies.
U krijgt inzicht in de sterke en zwakke punten
van uw eigen beslissingen.
We kijken uit naar uw aanwezigheid.
Nieuwe locatie:
Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen,
Coupure Links 653, Gent
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Studentenprijzen AIG
Op de Promotiezitting van 3 juli 2010 zijn heel wat kersverse alumni burgerlijk ingenieur in de prijzen gevallen en reikte
AIG traditiegetrouw de jaarlijkse studentenprijzen uit. Deze prijzen bekronen studenten die zich tijdens hun hele universitaire
loopbaan hebben bewezen als de “beste” studenten.
BOULVIN-VAN ENGELEN
werd toegekend aan ir. Kurt Lejaeghere,
Master Toegepaste Natuurkunde
ISABELLA VAN PORTUGAL
werd toegekend aan ir. Sebastian Wouters,
Master Toegepaste Natuurkunde
ir. Kurt Lejaeghere

ir. Sebastian Wouters

JOZEF PLATEAUPRIJS 2010
De Jozef Plateauprijs is een aanmoediging voor jonge ingenieurs die nog niet langer dan 3 jaar afgestudeerd zijn. Voor de prijs komen
DIVWXGHHUZHUNHQRIPRQRJUD¿HsQLQDDQPHUNLQJGLHKDQGHOHQRYHUHHQWHFKQLVFKZHWHQVFKDSSHOLMNPHQVHQRIPLOLHXYULHQGHOLMN
onderwerp. De Jozef Plateauprijs werd uitgereikt aan irs. Matthias Verstraete en Antony Zegers (M.Irwet.w.e. 2009) voor
hun werk “Onderzoek naar de lasbaarheid van pijpleidingstaal m.b.v. het FRIEX-proces”, promotor prof. dr. ir. Wim De Waele.

Van links naar rechts: prof. dr. ir. Patrick De Baets, ir. Antony Zegers,
prof. dr. ir. Luc Taerwe, ir. Matthias Verstraete, dr. ir. Paul Verstraeten.

PROMOTIE 2010
Dit jaar tellen we 367 nieuw gepromoveerde burgerlijke ingenieurs (geslaagden 1ste en 2de zittijd)
waarvan er 44 een diploma behaalden met de grootste onderscheiding!
Architectuur:
Bedrijfskundige systeemtechnieken en
operationeel onderzoek:
Biomedische ingenieurstechnieken:
Bouwkunde:
Chemische technologie:
Computerwetenschappen:
Elektrotechniek:

69
28
13
56
10
58
28

Fotonica:
Metaalkunde:
Textile Engineering:
Toegepaste natuurkunde:
Werktuigkunde-elektrotechniek:
Master in de Stedenbouw en de
ruimtelijke planning:
Erasmus Mundus master of science in Photonics:

6
4
5
14
61
2
13

We verwelkomen een nieuwe lichting jonge collega’s! Zij behaalden na jaren van intense arbeid en van studentikoos vermaak
hun diploma van burgerlijk of bio-ingenieur. Een hoofdstuk is afgesloten en het scenario voor het nieuwe wordt geschreven.
K VIV en AIG willen u kansen aanreiken om het contact met oude studievrienden te verzekeren en nieuwe vriendschappen te
smeden. Hiervoor beschikken deze verenigingen over een smeltkroes waarin technische, culturele, sportieve, sociale interessen opborrelen en uitkristalliseren tot een amalgaam van een 30-tal activiteiten per jaar.
Iedereen is van harte uitgenodigd! Tot slot sluit AIG 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 laat komen.

$,*QLHXZVQURNWREHUSDJLQD
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Uitschrijving jaarlijkse Jozef PLATEAUPRIJS
De Jozef Plateauprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een werk van hoog niveau handelend over een technischwetenschappelijk onderwerp en uitgevoerd door ingenieurs gediplomeerd aan de FirW van de UGent in 2008, 2009 en 2010.
Het werk moet origineel zijn en mag nog niet voorheen bekroond of gepubliceerd zijn. De prijs bedraagt 750 euro.
De prijs zal uitgereikt worden tijdens de promotiezitting van de nieuw gediplomeerde ingenieurs op 9 juli 2011.
De AIG-Stichting roept op tot het indienen van kandidaturen vóór 1 maart 2011 op het AIG-secretariaat.
Het volledige reglement kan bekomen worden op het secretariaat: aig@kviv.be en op www.mijn-aig.be.

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

vrijdagavond 25 februari 2011
Hou deze datum nu reeds vrij in uw agenda!
Het volledig programma en de uitnodiging zullen later bekend gemaakt worden.

Vierende promoties
Jubilarissen van 65, 60, 55 en 50 jaar, afgestudeerd in 1945-1950-1955 en 1960 zullen speciaal gevierd worden.
Ook de tussenliggende promoties zijn van harte welkom.
Om van de jaarlijkse bijeenkomst een succes te maken nodigen wij u nu reeds uit indien u afstudeerde in de jaren:
1965 – 1970 – 1975 – 1980 – 1985 – 1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010

$,*QLHXZVQURNWREHUSDJLQD
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Beste lezer,
De VTK heeft al erg lang een goede band met zijn alumni, en dus bijgevolg ook met AIG. Het doet altijd plezier om u, alumni, in
grote getale aanwezig te zien op onze activiteiten. Daarom bent u alvast van harte uitgenodigd op de volgende activiteiten:
VTK Quiz (21/10)
De VTK Quiz is de VTK activiteit bij uitstek die proffen, assistenten, ereleden, alumni en VTK-leden verenigt. Deze intelligente
geesten worden voor een keer niet op de proef gesteld in het domein van de elektronica, scheikunde, bouwkunde, werktuigkunde,…
maar op het vlak van sport, muziek, actualiteit, cultuur en geschiedenis. De vragen die worden voorgeschoteld aan de talrijke deelnemers worden verzorgd door een professionele quizmaster. Hierdoor is onze Quiz aantrekkelijk voor professionele quizzers. De
winnaars kunnen zich alvast verwachten aan vele mooie prijzen. De Quiz zal dit jaar doorgaan in de parochiezaal van Ledeberg op
21 oktober.
VTK Jobfair (23/02)
1DDUMDDUOLMNVHWUDGLWLHRUJDQLVHHUW97.5HFUXLWPHQWLQKHWYRRUMDDUHHQ-REIDLUVSHFL¿HNJHULFKWRSLQJHQLHXUV9RRUWERXZHQGRS
de goede ervaring van vorige jaren zal deze opnieuw doorgaan in het ICC in Gent. Met meer dan 80 aanwezige bedrijven die zich
IRFXVVHQRSLQJHQLHXUVSUR¿HOHQLVGLWHHQXQLHNH-REIDLUZDDURRNDOXPQLPHHUGDQZHONRP]LMQ
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, gewoon graag alle mogelijkheden openhoudt of simpelweg eens wilt zien waar
oude studiegenoten uiteindelijk beland zijn, noteer dan alvast 23 februari 2011 in uw agenda.
Galabal der Ingenieurs (4/03)
Het hoogtepunt van het VTK feestjaar is, zoals elk jaar opnieuw, het Galabal der Ingenieurs.
'LWMDDUNLH]HQZLMRSEDVLVYDQGHVXFFHVHGLWLHYDQYRULJMDDURSQLHXZYRRUGHIHHsULHNH6DORQV0DQWRYDQLWH2XGHQDDUGHHQGLW
op vrijdag 4 maart. Dit is de gelegenheid bij uitstek om bij te praten met generatiegenoten en memorabele gebeurtenissen uit jullie
studententijd nog eens boven te halen. Dit alles zal mogelijk zijn in de lounge. Een glaasje champagne in de ene hand, een sigaar in
GHDQGHUHHHQUXVWLJPX]LHNMHRSGHDFKWHUJURQGHQGHSHUIHFWHVIHHULVZHHUDOJHFUHsHUG
Eenmaal de avond wat gevorderd is, kunnen jullie zich volledig laten gaan in de fuifzaal, waar meerdere hoogstaande dj’s hun beste
platen zullen laten klinken. Voor diegenen die echt willen uitpakken met hun beste danspasjes, is er ook de balzaal waar de muziek
verzorgd zal worden door live optredens.
Vooraf zal er ook de mogelijkheid zijn om te genieten van een uitgebreid diner met bijhorende wijnen. Tenslotte zullen de Ereleden
van VTK Gent naast toegang tot het galabal ook kunnen genieten van een gratis receptie. Kortom, een niet te missen activiteit voor
alle alumni!
VTK Show (6/04-7/04)
De jarenlange traditie van de VTK Show zal dit jaar worden voortgezet. Samen met een geweldig team van gemotiveerde regisseurs, acteurs, dansers en danseressen en het decor-team, zullen we weer voor een ludiek spektakel zorgen waarbij de studenten hun
podiumtalenten kunnen laten zien.
Dit alles zal doorgaan op woensdag 6 en donderdag 7 april 2011 in de Groenzaal van Sint-Bavo.
Het VTK Praesidium

VTK Praesidium 2010-2011
Praeses: Arne Bonnez
Vice-Praeses: Yumi Vanwonterghem
Penning: Clara Verstraeten en Nele Verdonck
Secretaris: Pieter Callebaut
PR & Externe: Wout De Geyter
Recruitment:
$QNH$VVHOPDQ0LFKDsO.HUNKRIVHQ%DUW'H6PHGW
ICT: Floris Van den Abeele
Web: Anneleen De Clercq en Jens Nyman

Interne: Jeffey Callewaert en Lucie Ackerman
Feest: Alexander Versyck en Pieter De Caluwe
Cursus: Glenn Vanhaeren en Laurens de la Marche
Pers: Ritchie Derycker en Thomas Hermans
Sport: Bram Cornelis, Daan De Witte en Bob De Smedt
Cultuur: Arnaud Deveugle en Pauwel De Smedt
FriS: Brenda Van Eylen
IAESTE: Lies Gunst
BEST: Lien Crombé

Volg de AIG groepen nu ook op:

LinkedIn
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=52371

en

Facebook
http://www.facebook.com/group.php?gid=45533475837&ref=ts
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Impressies 11 september 2010
Ik was bijzonder verheugd met de talrijke opkomst op de alumni-activiteit, die ontegensprekelijk te
ZLMWHQZDVDDQGHYORWWHVDPHQZHUNLQJPHWGH$,*(UZDUHQDOXPQLYDQDOOHOHHIWLMGVFDWHJRULHsQHQ
talrijke partners. De formule met de voordrachten door emeriti, bedacht door collega Ronny Verhoeven,
was blijkbaar zeer aantrekkelijk en werd achteraf door iedereen zeer gewaardeerd. Vele alumni
herleefden “de tijd van toen”. In het tweede gedeelte van het programma kwamen meer het heden en de
toekomst aan bod. De vicerector bracht een dynamische visie op het beleid van de Universiteit Gent. De
alumni Marc Stordiau en Peter Hinssen toonden aan hoe gedreven Vlaamse ingenieurs grenzen kunnen
verleggen en op internationaal vlak toonaangevend kunnen zijn, ondanks de sterke concurrentie, juist
door op een creatieve manier gebruik te maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ik heb
ook de gelegenheid gehad aan te tonen hoe de faculteit inspeelt op actuele trends en toekomstgerichte
ontwikkelingen en dit zowel op het vlak van onderwijs, onderzoek als maatschappelijke dienstverlening.
Ik wil hierbij nog eens mijn dank betuigen aan allen die aan het succes van deze dag bijgedragen hebben.
Deze alumni-activiteit was eigenlijk de eerste in een reeks van evenementen in het kader van 175 jaar ingenieursopleiding aan de
UGent. Op 17 september werd een personeelsevent georganiseerd waarop ook het academisch personeel van de Hogeschool Gent en
van Howest, betrokken bij de ingenieursopleidingen, uitgenodigd was voor een kennismakingsessie. Op 17 november organiseren
we samen met de KVIV (of ruimer ie-net) een symposium rond de zes attractieve thema’s fun, speed, life, clean, safe en smart. Dit
symposium kadert in het jaarthema “Roadmap Vlaanderen”. Hierbij wordt aangetoond hoe onderzoek en innovatie de drijvende
krachten zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van onze welvaart in het komende decennium. In de avondsessie wordt dan een
eredoctoraat uitgereikt aan veelzijdig ingenieur en astronaut Frank De Winne die op die dag ook zijn ervaringen zal uitwisselen
PHWRQ]HVWXGHQWHQ,QIHEUXDULZRUGWHHQDFWLYLWHLWJHRUJDQLVHHUGURQG³-RQJHUHQHQ:HWHQVFKDS´GLHVSHFL¿HNJHULFKWLV
op studenten uit het secundair onderwijs en tussendoor organiseren de studentenverenigingen ook nog een aantal studentikoze
activiteiten.
Al bij al een boeiend feestjaar waarbij de sterke basis die opgebouwd werd gedurende de voorbije 175 jaar benut wordt om in te
spelen op de actuele uitdagingen en als aanzet naar een beloftevolle toekomst.
Luc Taerwe, decaan

Terug naar de Plateau: 175 jaar ingenieursopleiding
Op zaterdag 11 september zakten zo’n 500 alumni en partners af naar het
Plateau-gebouw voor de 175ste verjaardag van de ingenieursopleiding aan
onze Alma Mater. De decaan verwelkomde iedereen in Zaal A en gaf een
boeiend overzicht over de geschiedenis van onze faculteit.
Het programma bestond verder uit een nostalgische lesnamiddag door
professoren emeriti (voor de alumni), en een bezoek aan de Gentse
boekentoren of twee voordrachten rond architectuur (voor de partners).
De nostalgische lesnamiddag vond plaats in verschillende auditoria van
het vertrouwde Plateau-gebouw. Na het namiddagprogramma werden de
alumni en hun partners naar het nieuwe Universiteitsforum (Ufo) in de Sint3LHWHUQLHXZVWUDDWJHOHLG1DHHQNRI¿HSDX]HZHUGGDQRYHUJHJDDQWRWKHWDYRQGSURJUDPPD(HUVWJDIGHYLFHUHFWRUPHWJHSDVWH
trots, een overzicht van de huidige stand van zaken van de UGent. Vervolgens gaven twee alumni van onze faculteit een voordracht
over twee uiteenlopende onderwerpen, namelijk ir. Marc Stordiau en ir. Peter Hinssen. Marc Stordiau gaf een gedetailleerd overzicht
YDQGHEDJJHUZHUHOGPHWHHQVSHFL¿HNHIRFXVRS%HOJLVFKHUHDOLVDWLHV3HWHU+LQVVHQJDIHHQXLWHUVWERHLHQGHHQRQGHUKRXGHQGH
voordracht over ‘Het Nieuwe Normaal’ of hoe de digitalisering en de IT-sector ons leven ingrijpend verandert. Het ganse evenement
werd afgesloten met een verzorgde receptie.

Vice-rector Luc Moens

ir. Marc Stordiau
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ir. Peter Hinssens
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Lesnamiddag #1
(HQWDOJHwQWHUHVVHHUGHQYXOGHQDXGLWRULXP'RPWHJHQLHWHQYDQGHELMGUDJHQYDQGULHFRU\IHHsQXLWRQ]HNULQJYDQHPHULWL
De sprekers werden kort ingeleid door de onderwijsdirecteur.
Professor D. Vandepitte gaf een ‘voor de vuist’ bijdrage over “les évènements de mai”, waarin hij verwees naar zijn ervaringen als
rector met de gevolgen van de mei ‘68 studentenrevolte. Hij wist zijn publiek te verbazen met zijn zeer nauwkeurige referenties naar
namen en uitspraken en zijn erg heldere analyse van de toenmalige feiten. Hij toonde hiermee nogmaals aan hoe hij als meer dan
65-jarige alumnus nog steeds in staat is om op een onberispelijke wijze een zeer eloquente en scherpzinnige toespraak te verzorgen.
Professor C. Dekoninck bracht in zijn klassieke en gesmaakte stijl een stukje geschiedenis van “de Plateau” en van de evoluties in
de werktuigkunde en de machinebouw. Zijn bijdrage werd ondersteund met een powerpoint-presentatie die zeer verzorgd was en
duidelijk gebaseerd op heel wat historisch naspeurwerk.
Professor A. Van Cauwenberghe tenslotte wist iedereen te boeien met een zeer goed opgebouwde les over de principes van de
regeltechniek, toegepast op een aantal maatschappelijke situaties. Zijn voortdurende terugkoppeling van de principes van de
regeltechniek naar het dagdagelijkse leven waren erg verhelderend en vaak ook humoristisch, zodat de les ook door niet specialisten
zeer goed te volgen en te begrijpen was. Het gekraak van de microfoon in het laatste gedeelte van de les was vermoedelijk te wijten
aan een foutief geprogrammeerde terugkoppeling... Een erg geapprecieerde en aandachtig beluisterde bijdrage vanwege de drie
emeriti werd bekroond met een daverend en welgemeend applaus.

Lesnamiddag #2
In auditorium K kwamen de professoren emeriti Herman Somerling, Frederik Kuliasko en Rita De Caluwe aan bod. Prof. Somerling
vertelde het relaas van zijn eigen ervaring: de laatste jaren van zijn middelbare studies (tijdens de bezetting), de voorbereiding
tot het ingangsexamen, het ‘groot’ ingangsexamen, zijn zoektocht naar de quasi onvindbare cursussen in het eerste jaar, enz. Dit
alles werd uiteraard gebracht in zijn gekende licht ironische stijl. Prof. Kuliasko slaagde er
in iedereens interesse op te wekken voor een probleem uit de nucleaire sector, waarbij een
‘eenvoudige’ (voor hem althans, aan de reacties uit de zaal te horen was dat andere koek)
differentiaalvergelijking soelaas bracht. De oplossing werd eerst uitgewerkt volgens de
klassieke methode (met krijt op het bord) en vervolgens nog eens via het computerprogramma
Maple. Prof. De Caluwe (traditioneel met open raam!) vertelde een boeiend verhaal over de
geschiedenis van de verschillende computers en rekencentra aan onze universiteit en schotelde
daarbij meerdere foto’s voor van oude installaties en voormalige professoren. Nostalgie aldus
troef in deze volle zaal en de professoren werden bedankt met een warm applaus.
Lesnamiddag #3
De professoren emeriti Gilbert Froment, Ignace Bruyland en Herman Pauwels mochten in het stijlvolle retro-auditorium G nog eens in de
huid van professor-lesgever kruipen. In zijn geheel eigen stijl gaf Prof. Froment een indrukwekkende les over de winning, de toepassing
en de toekomst van aardolie. Met een mooie elektronische presentatie overtuigde hij de zaal van het toenemende belang met daaraan
gekoppeld een stijgend verbruik van aardolie, zeker tot in de jaren 2050. Prof. Bruyland hield het zakelijk bij een historisch overzicht
van de telecommunicatie en de rol die zijn vakgroep in deze evolutie heeft gespeeld. Zijn voordracht was de perfecte inleiding tot de
lezing van Peter Hinssen die ’s avonds op hetzelfde thema verder borduurde, zij het met een iets minder technisch-theoretische inslag.
3URI3DXZHOVVFKHWVWHHQNHOHHYROXWLHVLQGHHQHUJLHRSZHNNLQJHQEOHHIRDZDWVWLOVWDDQELMGHSUREOHPDWLHNYDQGHIRWRYROWDwVFKH
energieopwekking. Uit zijn lezing bleek ook dat hij zijn oude orangistische idealen getrouw is gebleven.

$,*QLHXZVQURNWREHUSDJLQD
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Lesnamiddag #4
De jong alumni verzamelden zich in auditorium B voor presentaties van de professoren Marie-Françoise Reyniers (Chemische
Technologie), Yvan Houbaert (Materiaaltechnologie) en Bart Verschaffel (Architectuur) aangevuld met een bijdrage van
ir. Kristof Mahieu, voormalig VTK-praesidium lid, afgestudeerd in 2007. Na een aantal markante citaties (“hardware: dat is alles
van een computer waarop je kan slaan als er iets niet werkt”,…) besteedde prof. Reyniers aandacht aan de plaats van hernieuwbare
JURQGVWRIIHQLQRQ]HVDPHQOHYLQJJDDQGHYDQGHRP]HWWLQJYDQIULWXXUROLHHQNRI¿HJUXLVQDDU JHXULJH EUDQGVWRIIHQWRWKHW
gebruik van koemest voor de productie van vaniline voor ijsjes. Prof. Houbaert introduceerde ons in de boeiende wereld van de
materialen en kon daarbij overtuigend bewijs leveren van een aantal belangrijke fenomenen, waaronder de opwarming van de
aarde… Dat architectuur draait om “betekenis” en daarvoor gebruikt maakt van grenzen en centra werd duidelijk gemaakt door
SURI9HUVFKDIIHOHQJHwOOXVWUHHUGDDQGHKDQGYDQGH³WRUHQVYDQVWLOWH´XLWKHWRXGH3HU]Ls7RWVORWEOLNWHLU0DKLHXWHUXJRS]LMQ
studententijd en gaf daarbij zijn verhelderende visie op het ontstaan en vooral het onderhouden van relaties met studiegenoten
via alle mogelijke media.
Partnerprogramma
De Boekentoren en de architectuurcollecties van de universiteitsbibliotheek vormden de basis voor het partnerprogramma. Dit
programma was minder ‘nostalgisch’ van inslag, maar pendelde wel steeds tussen geschiedenis en toekomst. Een zestigtal partners
werd op sleeptouw genomen doorheen de publieke en de verborgen delen van Henry Van de Velde’s gevierde en verguisde
Boekentoren door hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem, enkele medewerkers en de architectuurstudenten van ‘de Loeiende
Koe’. Met de haar kenmerkende charme deed Sylvia de architecturale bijzonderheden van het gebouw uit de doeken en lichtte
ze de op til staande renovatieplannen en de werking van de bibliotheek toe. Tezelfdertijd woonden een twintigtal, eveneens
voornamelijk vrouwelijke, partners in de Plateauzaal twee lezingen bij die verband hielden met twee bijzondere collecties van de
Universiteitsbibliotheek. Professor Maarten Delbeke sprak over ‘Piranesi en de Eeuwige Stad in de Universiteitsbibliotheek’. De
achttiende-eeuwse architect Gianbattista Piranesi belichaamt met zijn combinatie van ingenieurskunde, historische geletterdheid
en creatieve verbeelding het ideaal van onze ingenieur-architectenopleiding. Met de uitzonderlijk volledige Gentse collectie van
etsen van Piranesi werd door de vakgroep Architectuur en Stedenbouw enkele jaren geleden een tentoonstelling in het MSK
ingericht. Ook professor Pieter Uyttenhove stelde een onderzoeksproject voor dat onder meer resulteerde in een tentoonstelling:
µ5HFROOHFWLQJ /DQGVFDSHV WUDQVIRUPDWLH KHUIRWRJUD¿H HQ JHKHXJHQ YDQ KHW ODQGVFKDS¶ ,Q KHW SURMHFW ZRUGHQ ODQGVFKDSVIRWR¶V
kritisch vergeleken. De foto’s zijn telkens op dezelfde plaats genomen, in 1904 door Jean Massart, in 1980 door Georges Charlier en
in 2004 door Jan Kempenaers. De foto’s laten de concrete impact zien van infrastructuurprojecten, de oprukkende verstedelijking,
de schaalvergroting in de landbouw en het vaak morsige Belgisch planningsbeleid. U ziet het, de partners werden meer dan “au
sérieux” genomen en dat lijkt men te hebben gesmaakt.

175 jaar ingenieursopleiding: professoren emeriti aan het woord
Naar aanleiding van de nostalgische viering van 175 jaar ingenieursopleiding te Gent werd een gemengde reportersploeg van
AIG en VTK op pad gestuurd. Die verzamelde impressies van enkele emeriti-professoren die op 11 september laatstleden een gastles
verzorgden tijdens de nostalgische namiddag georganiseerd door de Faculteit Ingenieurswetenschappen in samenwerking met
AIG en VTK.
AIG-VTK: Dag professor. Kan u kort vermelden welke studies
u volgde en waarom u precies deze studies hebt gekozen?
Prof. De Caluwe: Ik studeerde wiskunde aan de UniversiWHLW *HQW ODWHU LQIRUPDWLFD DDQ GH 8QLYHUVLWp 6FLHQWL¿TXH HW
Médicale de Grenoble.
Prof. Dekoninck: Eerst studeerde ik werktuigkunde en vervolgens een aanvullend jaar zwakstroom.
Prof. Vandepitte: Op aanraden van wijlen mevrouw Rosseel,
mijn lerares wiskunde in het atheneum te Kortrijk, kwam ik in
Gent burgerlijke bouwkunde studeren. Ze was erg Vlaamsgezind en vond het jammer dat in Gent na de vernederlandsing van
de universiteit in 1930 wegens het wegblijven van de voorheen
talrijke buitenlandse studenten de Gentse ingenieursfaculteit zo
weinig studenten over had. In 1939 waren we in het eerste jaar
wettelijke graad met slechts 15 studenten voor alle specialisaties
tezamen.
Prof. Van Cauwenberghe: Ik begon met de studie van Burgerlijk Scheikundig Ingenieur. Daarna Burgerlijk Elektrotechnisch

Ingenieur. In Princeton behaalde ik een MSc. in Process Control. Interessante toekomstperspectieven waren mijn drijfveer.
Prof. Kuliasko: Mijn leraar wiskunde in het Atheneum van
Antwerpen besmette me met de microbe voor wiskunde, en dus
koos ik voor de Licentie Wiskunde.
Prof. Somerling: Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde en Werktuigkunde.
Prof. Bruyland: Mijn interesse voor de
wiskunde dreef me naar Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur, richting zwakstroom omdat dit naar verluidt de meest
wiskundige richting was. De Licentie
Wiskunde vond ik maar niets omdat ik
geen zin had om in het Middelbaar Onderwijs les te geven. Later deed ik een Master of Science in Electrical Engineering in MIT.
Prof. Froment: Uit ware interesse koos ik voor Burgerlijk
Scheikundig Ingenieur.

$,*QLHXZVQURNWREHUSDJLQD

9LHULQJMDDULQJHQLHXUVRSOHLGLQJ
AIG-VTK: Is er een memorabele gebeurtenis uit uw studententijd die u met ons wil delen?
Prof. Vandepitte: Omdat ik geen gehomologeerd diploma van
middelbaar onderwijs bezit (om een ingewikkelde en oninteressante reden), heb ik in 1939 een uitgebreider toelatingsexamen
PRHWHQDÀHJJHQGDQKHWJHEUXLNHOLMNH%XLWHQGHYRRUDOOHNDQ
didaten geldende, wiskundige gedeelten van het toelatingsexamen heb ik daarenboven - ik was de enige - een Nederlands en
een Frans opstel moeten schrijven en vragen over geschiedenis
en over aardrijkskunde (onder meer van Congo) moeten beantwoorden.
Prof. Dekoninck: Ik herinner me nog de lange en zware examenperiodes.
Prof. Somerling: De meest memorabele momenten waren het
behalen van mijn diploma’s.
Prof. Kuliasko: Ja, de blokperiode in
1958 toen we met een hele bende naar televisie keken, op de hoek van de Bagattenstraat, naar Pele tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Zweden.

Prof. De Caluwe: Ik denk niet dat iemand van meet af aan denkt
“ik studeer om prof te worden”, ik indertijd in elk geval niet. Ik
heb het geluk gehad dat mijn interesse op het goede moment is
kunnen uitgaan naar een nieuw vakgebied waarin ik mij kunnen
ontplooien heb.
Prof. Van Cauwenberghe: Wetenschappelijk onderzoek heeft
me altijd geboeid.
Prof. Kuliasko: Bij zoiets speelt het toeval steeds een grote rol.
Prof. Backès werd emeritus op een moment dat ik kon meedingen voor een gedeelte van zijn functie. Mijn voorkeur ging uit
naar het stuk voor de Burgerlijke Ingenieurs.
Prof. Vandepitte: . Mijn hoofdbetrekking in 1946-1956 was
die van ingenieur van Bruggen en Wegen in het Ministerie van
Openbare Werken en ik was tevens deeltijds repetitor voor de
studenten burgerlijke bouwkunde. Na het voortijdige en onverwachte overlijden van Prof. Magnel ben ik, samen met wijlen
Prof. Riessauw, in 1956 een van Magnels twee opvolgers geworden. Ik vond de ruime zelfstandigheid en het aanzien van het
hoogleraarschap aantrekkelijk.
Prof. Bruyland: Interesse voor onderzoek en later de ambitie
om les te geven in toekomstgerichte onderwerpen.

AIG-VTK: Blijkbaar zijn blokken en examens toch dingen die
bijblijven. Zijn er ook professoren bijgebleven?
Prof. Kuliasko: Prof. Lembrechts van Projectieve Meetkunde
en natuurlijk Prof. Backès van Analyse, hoe kan het anders?
Prof. Dekoninck: Ik herinner me ze nog allemaal. MerkwaarGLJH¿JXUHQZDUHQ3URI%DFNqVHQ'LQJHQV 6WDWLVWLHN 9HUGHU
denk ik met genoegen terug aan Prof. Lembrechts (algebra),
Prof. Cnops (elektriciteit) en Prof. Vandermeersche (elektrische
machines).
Prof. Somerling: Prof. Bollengier die Uitvoeringsmethodes gaf
en wiens naam nu nog voortleeft in een AIG-prijs als ik het goed
heb.
Prof. Bruyland: Eigenlijk had ik veel liever het onderwijssysteem in MIT. Maar Prof. Backès, die kan toch niemand vergeten.
Prof. Vandepitte: Er zijn mij veel opmerkelijke professoren bijgebleven, onder wie Magnel (beton), De Jans (analyse), Goubau
(scheikunde), Bollengier (waterbouwkunde), Léon Tison (hydraulica) en Herpol (machines).
Prof. Froment: Ik herinner me nog zeer goed Prof. De Baets
met zijn mooie tekeningen van Beschrijvende Meetkunde. En
ook Prof. Rutgers (Fysische Scheikunde), een schitterend prof
en wetenschapper.
Prof. Van Cauwenberghe: Ik heb altijd erg opgekeken naar
Prof. De Winne, de professor Regeltechniek die jammerlijk bij
een auto-ongeval om het leven is gekomen.
Prof. De Caluwe: Zeer zeker: Prof. Backès.
En verder ook nog repetitor ir. Eysselinck
die op zaterdagmorgen oefeningen analyse
gaf. Gelukkig ontsnapten wij, de studenten
wiskunde, aan de gequoteerde repetities.

AIG-VTK: En de studenten en VTK? Wat kunt u daarover kwijt?
Prof. De Caluwe: De laatste jaren van mijn loopbaan heb ik
heel veel ingenieurstudenten gehad en dat waren als groep goede studenten.
Prof. Dekoninck: Tijdens de VTK-show hebben zij eens mijn
lader met diapositieven over “werktuigmachines“ ontleend. Nadien kreeg ik ze terug, maar enkele werktuigmachines waren
verwisseld met foltertuigen, zoals goedendag, knots, guillotine
… om maar over de rest te zwijgen.
Prof. Vandepitte: Ik heb altijd zoveel genoegen beleefd aan het
doceren - tijdens mijn rectoraat heb ik mijn lessen blijven geven
aan de laatstejaars - dat ik aan mijn 31 jaren hoogleraarschap
één grote, onmetelijk leuke herinnering bewaard heb. Ik had een
behoorlijk contact met de VTK (en waardeerde de revues), maar
als student had ik de VTK in feite intenser meebeleefd: ik heb
tijdens de oorlogsjaren vaak deelgenomen aan en ook wel het
woord gevoerd op studentikoze bijeenkomsten van de VTK.
Prof. Kuliasko: Met plezier kijk ik terug op de jaarlijkse VTKshow die meestal prima verzorgd was en waarin meer dan eens
met mij de draak werd gestoken. De contacten die ik had met de
VTK waren volgens mij goed. De jaarlijkse intrede op Sinterklaas zorgden voor een intermezzo dat de les onderbrak maar, eigenaardig genoeg, zonder het vervolg van de les te storen. Ik had
zelfs de indruk dat de studenten (nog) meer geconcentreerd waren na de massale interventie van de Sint met zijn sliert “Pieten”.
Prof. Somerling: De buitenlandse studiereizen met studenten waren altijd …
erg interessant. Van VTK herinner ik me
vooral de shows en bijbehorende spiriWXHOHDI¿FKHV

AIG-VTK: Die proffen hebben u duidelijk de smaak van het
academisch leven bijgebracht. Maar hoe kwam u er eigenlijk
op om zelf professor te worden?
Prof. Froment: Ik droomde van research en hield van zelfstandigheid.

AIG-VTK: En nu u de faculteit terug hebt bezocht hebt. Wat
denkt u dat er het meeste veranderd is?
Prof. Dekoninck: De druk op het onderwijzend personeel om
te publiceren valt me erg op. Hierdoor is er misschien minder
belangstelling voor het onderwijs.
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Prof. Vandepitte: Een opvallende verandering is de geleidelijke vernauwing van de afstand, de kloof, tussen de “alwetende”
prof en de “onmondige” student.
Prof. Kuliasko: Ik maakte de verandering van de statuten mee,
waardoor het vastbenoemde kader niet meer moest wachten op
het vertrek van “de baas” om prof te kunnen worden. De impact
hiervan was enorm.
Prof. De Caluwe: Ik houd van traditie die op ervaring en levenswijsheid gesteund is. Om de haverklap veranderen vind ik
niet zo zinvol. Ik houd van respect. Ik heb de laatste jaren heel
veel zien veranderen…
Prof. Van Cauwenberghe: Inderdaad,
de invoering van de nieuwe statuten en
de vakgroepstructuur heeft het leven van
de faculteit grondig dooreen geschud. Ik
weet niet of het zo is, maar ik heb ook het
gevoel dat respect en beleefdheid niet zijn
toegenomen.
AIG-VTK: En wat is de grootste verandering in uw vakgebied?
Prof. Dekoninck: CNC-werktuigmachines, CAD-ontwerpen,
hoge precisie van machines, lagers met hoge snelheden en belastingen, ontwikkeling van de tribologie, gigantisme, …
Prof. Kuliasko: De computer en in het bijzonder de evolutie
van het symbolisch rekenen met krachtige rekenpakketten.
Prof. De Caluwe: Ik heb mijn vakgebied nooit anders dan in
volle evolutie gekend!
Prof. Somerling: De opkomst van allerhande numerieke simulatietechnieken.
Prof. Bruyland: De realisatie van toepassingen van de moderne
communicatietheorie in het dagelijks leven dankzij de microelectronica (gsm, digitale radio en TV, GPS, internet, ...)
Prof. Froment: De invoering van de Amerikaanse aanpak door
de term “Chemical Engineering” gekarakteriseerd en welke,
vergeleken met de vroegere meer beschrijvende en chemisch
gerichte visie, volop de ingenieurswetenschappelijke methode
benadrukte. Het verklaart waarom mijn tijdgenoten uit alle Europese landen het in de Verenigde Staten gingen zoeken voor
verdere opleiding.
Prof. Vandepitte: De verdwijning, in korte tijd, van de voor
ingenieurs voorheen onmisbare rekenschuif, de opkomst van
nieuwe rekenmiddelen, gaande van kleine elektrische rekentuigjes tot elektronische rekenmachines en rekenprogramma’s,
en de ontwikkeling van methoden om constructies te berekenen,
die geschikt zijn om te worden geprogrammeerd voor rekenautomaten.
AIG-VTK: Misschien een delicate vraag. Wat vindt u van de
DIVFKDI¿QJYDQKHWWRHODWLQJVH[DPHQ"
Prof. Kuliasko: Nefast. Voor zover ik dit nog kan beoordelen,
zadelt men de lesgevers van het eerste jaar op met allerlei bijkomende verplichtingen om toch maar te pogen zoveel mogelijk jongelui aan boord te hijsen. Deze energie zou beter besteed
worden aan het optimaal opleiden van een meer beperkte en
meer homogene groep.
Prof. De Caluwe: 9RRU GH DIVFKDI¿QJ YDQ GH WRHODWLQJVSURHI
heb ik geen goed woord over. De toelatingsproef was een goede
¿OWHUHHQJHOHJHQKHLGYRRUGHWRHNRPVWLJHVWXGHQWRP]LMQED

siskennis in de wiskunde eens te kunnen bewijzen in de niet
vertrouwde schoolse omgeving.
Prof. Vandepitte: Het toelatingsexamen werd afgeschaft tegen
de zin van de universiteiten en was een miskleun.
Prof. Somerling: Mis!
Prof. Bruyland: 'HDIVFKDI¿QJYDQKHWWRHODWLQJVH[DPHQOHLGW
uiteindelijk tot een verlaging van het niveau van de gemiddelde
ingenieurstudent. Uiteraard is de kwaliteit van de gemiddelde
student zo ook al gedaald gezien het groot aantal studenten tegenover vroeger.
Prof. Froment: Totaal verkeerd. Het ingangsexamen was een
selectie die in hoge mate bijgedragen heeft tot de kwaliteit van
onze ingenieurs, die ikzelf in het buitenland kunnen waarderen
heb. Het beperkte ook de faling na het eerste jaar, met alle psychologische gevolgen daaraan verbonden.
Prof. Van Cauwenberghe: Dat is een foute beslissing !
Prof. Dekoninck: Absoluut fout. Het examen was een uitstekende barometer voor de kennis van een jonge student die van
de middelbare school kwam.
AIG-VTK: Nu nog wat delicater: wat denkt u van een eventuele samenvoeging van de studies burgerlijk en industrieel
ingenieur?
Prof. Dekoninck: Ik ben van mening
dat elke opleiding zijn eigen bestemming
heeft: enerzijds sterk theoretisch opgeleide ingenieurs, die de spitstechnologie
moeten ontwikkelen, en anderzijds meer
pragmatische ingenieurs die meer “alledaagse” problemen aankunnen.
Prof. De Caluwe: Ik vind de samenvoeging van de studies van
burgerlijk en industrieel ingenieur geen goed idee. Wel vind ik
beide opleidingen even nodig als waardevol.
Prof. Van Cauwenberghe: Niet zo veel goeds. Maar alleszins
GHDI]RQGHUOLMNHSUR¿HOHQLQVWDQGKRXGHQ
Prof. Somerling: Verwarrend voor het bedrijfsleven.
Prof. Bruyland: De samenvoeging van de studies burgerlijk en
industrieel ingenieur is verkeerd: een opleiding gebaseerd op
mathematische modellering en de fysische kenmerken van de
technische onderwerpen samenvoegen met een opleiding louter
en alleen gericht op de toepassing kan gewoon niet zonder verlies van de respectievelijke eigenheid.
Prof. Kuliasko: Deze evolutie is sinds lang voorspeld en werd
voor zover ik mij herinner nooit graag gezien door collega’s die
het beter kunnen beoordelen dan ik.
Prof. Froment: De huidige structuur welke toelaat de induVWULsOHLQJHQLHXUVPLWVHHQDDQYXOOLQJKHWXQLYHUVLWDLULQJHQL
eurs diploma te halen is een miskleun,
welke de andere aard van de eerste jaren van hun curriculum niet goedmaakt.
Een aantal begaafde jongeren laten zich
misleiden door het vooruitzicht “We
hebben dan toch op kortere termijn een
diploma op zak, daarna zien we wel.”
Dat is jammer.
Prof. Vandepitte: De studies voor burgerlijk en voor industrieel
LQJHQLHXU PRHWHQ DOOHEHL KXQ HLJHQ GRHOVWHOOLQJ HQ SUR¿HO EH
houden en moeten daarom duidelijk gescheiden blijven.
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AIG-VTK: Oei, oei, deze vraag lokt maar weinig positieve reacties uit. Laat het ons anders formuleren. Indien u de faculteit een gouden raad zou mogen geven, welke zou die dan zijn?
Prof. Froment: Streef kwaliteit na en praat er niet alleen over!
Zie af van de inteelt.
Prof. De Caluwe: Voor mij liefst niet teveel fragmentatie: eerst
gingen we van jaarsysteem naar semestersysteem, nu naar het
creditsysteem en meer en meer naar onderwijs rond ad hoc projecten! Ik denk dat er gevaar in schuilt dat de algemene samenhang gemakkelijker uit het oog verloren geraakt en de kennis
minder beklijvend is op die manier.
Prof. Bruyland: Probeer niet het grootste aantal studenten in
%HOJLsWHEHNRPHQPDDUZHOGHJURRWVWHNZDOLWHLW
Prof. Dekoninck: Blijf hameren op de kwaliteit van het onderwijs en stimuleer de zelfdiscipline en vindingrijkheid van
de studenten. Een intellectuele Spartaanse opvoeding is m.i. de
beste garantie op een succesrijke loopbaan.
Prof. Vandepitte: Mijn raad is tweevoudig: stel paal en perk
aan de vergaderitis en maak bij benoemingen geen doorslaggevende heilige koe van het aantal publicaties in één klasse van
tijdschriften.
AIG-VTK: Welke is uw lievelingsplek in Gent?
Prof. Van Cauwenberghe: De drie torens.
Prof. De Caluwe: Home, sweet home …
Prof. Dekoninck: Er zijn veel mooie plekjes (o.a. musea en kerken, maar ook restaurants,…) Tussen haakjes: ook in Antwerpen
zijn er veel interessante plekjes.

Prof. Kuliasko: Thuis.
Prof. Vandepitte: De plek aan de Leie,
tussen de Sint-Michielsbrug en de Grasbrug, waar zich in de middeleeuwen de
haven van Gent bevond, is een van de
mooiste stedelijke plekken ter wereld: het
uitzicht van op de Sint-Michielsbrug en
van op de Korenlei en van op de Graslei
is weergaloos.
AIG-VTK: Welke dromen koestert u nu?
Prof. Pauwels: Ik doe nu niet meer aan onderzoek en volg de
wetenschappelijke evoluties slechts van op afstand. Nu doe ik
aan politiek.
Prof. Dekoninck: Gezond blijven en de kleinkinderen zien opgroeien.
Prof. Vandepitte: Mijn droom bestaat erin nog een tijdje beWUHNNHOLMN¿WWHEOLMYHQ
Prof. Van Cauwenberghe: Gezond oud worden.
Prof. Kuliasko: Ik droom weinig …
Prof. Somerling: Dromen?
Prof. Bruyland: Ik zou erg graag in de politiek gaan en minister
worden van sociale zaken om de sociale wetgeving te hervormen. Ik bespaar u mijn maatregelen.
Prof. Froment: Niet dromen, maar verwezenlijken!
AIG-VTK: Beste professoren, dank u van harte voor dit gesprek. Het ga u goed!

FUN-SPEED-LIFE-CLEAN-SAFE-SMART
Onderzoek & innovatie voor meer welvaart in 2020
n.a.v. 175 jaar ingenieursopleiding aan de Universiteit Gent

Woensdag 17 november 2010
14.00 u – 17.00 u: 6 parallelle sessies: fun–speed–life–clean–safe–smart
locatie: auditoria faculteit Ingenieurswetenschappen in de Jozef Plateaustraat 22, Gent
17.00 u – 19.00 u: bezoek aan de postertentoonstelling omtrent de onderzoeks- en valorisatieactiviteiten van de faculteit
Ingenieurswetenschappen
locatie: Ufo (Universiteitsforum) in de Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, Gent
19.00 u – 21.30 u: plenaire sessie met de kerngedachten uit de parallelle sessies, 3 eminente sprekers en de uitreiking van een
eredoctoraat aan Frank De Winne
locatie: Ufo (Universiteitsforum) in de Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, Gent
21.30 u – 23.00 u: netwerking en receptie
locatie: Ufo (Universiteitsforum) in de Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, Gent
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Op woensdag 1 december 2010 vindt in de Aula van de Universiteit
Gent (Voldersstraat 9, 9000 Gent) het 11de doctoraatssymposium van
de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW) plaats.
Op het symposium krijgt elke predoctorale onderzoeker van de faculteit
de kans zijn of haar onderzoekswerk aan de hand van een poster voor
te stellen aan collega’s, studenten, academici, vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden. Naast de traditionele
postersessies staan er zoals elk jaar weer enkele voordrachten op het
programma.
Zo is er dit jaar onder meer een voordracht van Karel Van Eetvelt,
gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie UNIZO. Verder
zal er een debat gehouden worden over de haalbaarheid van groene
energie, met ingenieurs en politici als panelleden en gemodereerd door
Lisbeth Imbo, bekend van Radio 1 en Terzake (onder voorbehoud).
Het symposium wordt traditioneel afgesloten met een receptie.
Voor meer informatie: zie http:symposium.¿rw.ugent.be.

Onderscheiden
KBVE-prijs Onderzoek en Ontwikkeling
Hendrik Vansompel, alumnus burgerlijk elektrotechnisch
ingenieur van de UGent, heeft van de Koninklijke Belgische
Vereniging der Elektrotechnici (KBVE) de “KBVE-prijs
Onderzoek en Ontwikkeling” ontvangen. Hendrik Vansompel
is als doctoraatsbursaal verbonden aan de vakgroep Elektrische
Energie, Systemen en Automatisering van de faculteit
Ingenieurswetenschappen.
Best Student Paper Award
Mathieu Tahon heeft de “Best Student Paper Award” gewonnen
op de negende Conference of Telecommunication, Media and
Internet Techno-Economics (CTTE2010) van 7 tot 9 juni in
Gent. Hij ontving de onderscheiding voor zijn paper “Parking
Sensor Network: Economic Feasibility Study of Parking
6HQVRUV LQ D &LW\ (QYLURQPHQW´ FRDXWHXUV 6R¿H 9HUEUXJJH
Bart Lannoo, Jan Van Ooteghem, Pieter De Mil, Mario Pickavet
and Piet Demeester). Mathieu Tahon is als doctoraatsbursaal
verbonden aan de vakgroep Informatietechnologie van de
faculteit Ingenieurswetenschappen.
Prijzen uitgereikt op de plechtigeproclamatie UGent-FirW
Op de plechtige proclamatie van de faculteit Ingenieurswetenschappen (UGent-FirW) van 3 juli 2010 zijn heel wat kersverse
alumni burgerlijk ingenieur in de prijzen gevallen.
R De ArcelorMittal-prijzen gingen naar Jeroen De Kooning,
voor zijn masterproef “Balancering van het middelpunt van
de busspanning bij driefasige netgekoppelde invertoren met
neutrale geleider” (promotor prof. Lieven Vandevelde), en
Kurt Lejaeghere voor zijn masterproef “Modellering van de
mengingsenthalpie voor de ontwikkeling van nieuwe ‘bulk
metallic glasses’ (BMG)” promotoren prof. Veronique Van
Speybroeck en dr. Stefaan Cottenier.

R Wouter De Wilde ontving de Solvay Prijs voor zijn
masterproef “Oligomerisatie van Ethyleen naar Vloeibare
%UDQGVWRIIHQ HQ &KHPLFDOLsQ´ PHW DOV SURPRWRU SURI -RULV
Thybaut. De tweede Solvay Prijs ging naar Carl Schietekat
voor zijn masterproef “Modeling of Steam Cracking of
Hydrocarbons: Coupled Simulation of Furnace and Reactor”
met als promotoren prof. Kevin Van Geem en prof. MarieFrançoise Reyniers.
R Joris Bols en Liesbeth Taelman tenslotte ontvingen de Atlas
Copco Airpower Prijs voor hun gezamenlijke masterproef
“Simulatie van de vloeistof-structuur interactie in een
membraanpomp” met als promotor prof. Jan Vierendeels.
Best Poster Presentation Award
Filip Beunis heeft samen met co-auteurs Filip Strubbe, Bart
Verboven, Kristiaan Neyts en Dmitri Petrov de ‘Best Poster
Presentation Award’ gewonnen op de ‘9th International
Electrokinetics Conference (ELKIN 2010)’. De conferentie vind
plaats in Turku (Finland) van 6 tot 10 juni 2010. Het winnende
werk ‘Monitoring of charging events on particles in a nonpolar
liquid’ is een samenwerking tussen de UGent en het ‘Institute of
Photonic Sciences (ICFO)’ in Barcelona (Spanje). Het beschrijft
experimenten die voortbouwen op Millikans beroemde
oliedruppel-experiment, waarbij ladingssprongen van slechts
HHQ HOHNWURQODGLQJ RS HHQ FROORwGDDO GHHOWMH JHYROJG ZRUGHQ
gedurende lange tijd. Filip Beunis is postdoctoraal onderzoeker
aan de ‘Liquid Crystals and Photonics’ onderzoeksgroep aan de
vakgroep Elektronica en Informatiesystemen van de faculteit
Ingenieurswetenschappen.
Prof. Roger Sierens wint de prijs dr. Hugo Vandenborre
Prof. Roger Sierens mag zich de eerste winnaar van de prijs
Dr. Hugo Vandenborre noemen. Deze prijs is in het leven
geroepen door het Vlaams Samenwerkingsverband voor
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Waterstof en Brandstofcellen (VSWB). VSWB wil met deze
prijs haar waardering uitdrukken voor het pionierswerk dat
Hugo Vandenborre al meer dan 25 jaar verricht om Vlaanderen
wereldwijs op de kaart te zetten met zijn activiteiten rond
duurzame waterstof. Prof. Roger Sierens is één van de vaste
waarden binnen de Vlaamse waterstofwereld. Aan de vakgroep
Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding bouwt
hij een grote expertise op voor het gebruik van waterstof in
verbrandingsmotoren. In verschillende projecten in de Vlaamse
en Europese automotive sector wordt zijn kennis vertaald in
concrete projecten. Op de ledenvergadering van VSWB op
17 juni nam prof. Sebastian Verhelst de prijs voor prof. Roger
Sierens, die zelf verhinderd was, in ontvangst.
+RRJWHFKQRORJLVFK VWDUWXSEHGULMI 6LJDVL VOXLW HHUVWH ¿QDQ
cieringsronde af
Sigasi, een hoogtechnologisch “Electronic Design Automation”
(EDA) start-upbedrijf, heeft haar eerste ¿nancieringsronde
afgesloten. De investeerders van deze ronde zijn het Baekeland
Fonds II-kapitaalfonds van de Universiteit Gent, business
angels en het oprichtersteam.
Intelligent Development Environment
Sigasi werd in januari 2008 opgericht door twee doctors in
de Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Het
EHGULMI ZHUG RRUVSURQNHOLMN JH¿QDQFLHUG GRRU GH RSULFKWHUV
met subsidies van de Vlaamse Regering via het Agentschap
voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), en een
lening van het Vlaams Innovatie Fonds (Vinnof). Sigasi brengt
op verschillende terreinen vernieuwing in de EDA-markt.
Sigasi legt zich toe op de ontwikkeling van een geavanceerde en
innovatieve Intelligent Development Environment (IDE) voor
het ontwerp van digitale schakelingen. Het idee van deze IDE is
gebaseerd op moderne softwareplatformen zoals Visual Studio
en Eclipse.
Daarnaast is Sigasi ook een webgebaseerd bedrijf, met een
low-touch verkoopsproces. Het volledige proces, inclusief
distributie, verkoop, communicatie en ondersteuning, verloopt
via het internet. Dit is een unieke aanpak die sterk verschilt van
de traditionele directe verkoopsmethoden bij EDA-bedrijven.
Na twee jaar van ontwikkeling en een succesvol bètaprogramma
bij verschillende klanten, heeft Sigasi in januari 2010 zijn
product Sigasi HDT op de markt gebracht. Sigasi HDT kende
een succesvolle start door een wereldwijde verkoop in diverse
LQGXVWULHsQZDDURQGHUFRQVXPHQWHQHOHNWURQLFDDXWRPRELHOHQ
ruimtevaart.
Sigasi is een startend EDA-bedrijf dat zich specialiseert in de
ontwikkeling van een Intelligent Development Environment
(IDE) voor Hardware Description Languages (HDL). Sigasi
biedt ontwerpers van digitale schakelingen een nieuwe
waaier aan krachtige eigenschappen waaronder assistentie bij
codeaanvulling, onmiddellijke foutcorrectie en mogelijkheden
tot “refactoring”.
Sigasi HDT omvat een ultrasnelle VHDL-parser en -compiler
die transparant op de achtergrond draait. Op die manier verhoogt

de productiviteit van hardwareontwerpers drastisch, omdat HDT
hen helpt bij het schrijven, inspecteren en hergebruiken van hun
RQWZHUSHQRSHHQLQWXwWLHYHPDQLHU
Baekeland-Fonds II
Baekeland-Fonds II werd in 2005 opgericht door de partners
van de Associatie Universiteit Gent, samen met Fortis Private
Equity Belgium, KBC Private Equity, Ethias, Volksvermogen
en het ARKimedes-Fonds. Het fonds, met een kapitaal van
11,1 miljoen euro, investeert vooral in hoogtechnologische
bedrijven die ontstaan zijn uit onderzoekslabo’s van de
Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of
Hogeschool West-Vlaanderen. Het Baekeland Fonds II wordt
beheerd door UGent TechTransfer.
Ereprofessor Walter Van Loock fellow en erelid
Fellow van AMPERE
Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 september 2009
in het Forschungszentrum te Karlsruhe werd Walter Van Loock
benoemd tot Fellow van AMPERE.
De vereniging AMPERE (Association de micro-ondes de
puissance en Europe pour la recherche et l’enseignement) werd
opgericht in 1993 bij gelegenheid van het internationaal congres
over “Microwave and High Frequency Heating” in Gothenburg,
Zweden.
De fundamentele objectieven van de vereniging zijn het
promoten van microgolven en hoogfrequent voor energetische
toepassingen en de samenwerking tussen industrie en academici
te bevorderen.
AMPERE is nu een Europese vereniging zonder winstgevend
doel met leden in alle werelddelen. www.ampereeurope.org
Erelid Hoge Gezondheidsraad
Bij Koninklijk Besluit van 20 januari 2010, gepubliceerd in het
staatsblad op 1 maart 2010 (bl. 13314), werd hij benoemd tot
erelid van de Hoge Gezondheidsraad.
Sedert 1987 was hij actief in de afdeling bescherming tegen
“fysische agentia” (stralingen, trillingen enz.) van de Hoge Gezondheidsraad en hij werd in 1991 voorzitter afdeling “niet-ioniserende straling”. www.staatsblad.be, www.health.belgium.be
UGent Spin-off Fire Engineered Solutions
Vanuit de Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en
Verbranding, meer bepaald vanuit de onderzoeksgroep
‘Verbranding, Brand en Brandveiligheid’ onder leiding van
Prof. Bart Merci, is een nieuwe UGent spin-off opgericht door
ir. Xavier Deckers: Fire Engineered Solutions.
'LW ¿UH VDIHW\ HQJLQHHULQJ FRQVXOWDQF\ EXUHDX OHYHUW
performantiegerichte oplossingen inzake brandveiligheid
voor gebouwen (atria, parkeergarages, metro’s, tunnels ...)
en kunstwerken door het toepassen van geavanceerde
berekeningsmethoden (zoals CFD en evacuatiemodellering).
Meer info is terug te vinden op
ZZZ¿UHHQJLQHHUHGVROXWLRQVEH
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Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!

UNIVERSITEIT
GENT

Milieucoördinator type A, type B of overgangsopleiding B naar A
Verwerf het door Vlarem II vereiste getuigschrift via afstandsleren op eigen computer.
Starten met de opleiding kan op elk moment. Kom naar de info-avond op 19 oktober.
Energietechniek in gebouwen
'H]HRSOHLGLQJKHHIWWRWGRHOGHQRRG]DNHOLMNHNHQQLVRYHUHQHUJLHWHFKQLHNHQLQJHERXZHQRSHHQJHwQWHJUHHUGHPDQLHUVDPHQWH
brengen, zodat de deelnemers inzicht verwerven in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie
van gebouwen.
Deze opleiding start op 13 oktober 2010.
Food packaging
Na het volgen van deze Engelstalige opleiding zullen de deelnemers een beter zicht hebben op de manier waarop verpakking en
YHUSDNNLQJVWHFKQLHNHQGHNZDOLWHLWYDQOHYHQVPLGGHOHQEHwQYORHGHQ
Deze opleiding start op 21 oktober 2010.
Expertisetechnieken
In dit programma worden alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische en gefundeerde manier behandeld.
De mogelijkheid bestaat om deze opleiding via streaming video te volgen!
Deze opleiding start op 9 november 2010.
Materiaalkennis
Deze opleiding beoogt inzicht te verschaffen in de karakteristieken en basiseigenschappen van de verschillende materiaalklassen:
metalen, keramische stoffen, polymeren en composieten. De opleiding start met een module rond de basisconcepten van de
materiaalwetenschappen waarin de belangrijkste principes uit de materiaalkunde aan bod komen.
Deze opleiding start op 9 november 2010.
Geplande opleidingen 2011:
 Schadediagnose en herstelling van beton
 (QHUJ\HI¿FLHQF\LQLQGXVWU\
 Glass, window and façade engineering
 ICT networking and security
Tenzij anders vermeld, worden de lessen gegeven in de leszalen van het IVPV, Technologiepark, Zwijnaarde.
Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.
Instituut voor Permanente Vorming, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde
Tel +32 (0)9 264 55 82 – ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage: 3.030 ex.
Redactie en v.u. ir. A. Corvelyn
AIG-Secretariaat, Lange Kruisstraat 29 te 9000 Gent – Tel. 09 223 79 30
e-mail: aig@kviv.be – website: www.mijn-aig.be
Openingsuren kantoor: alle dagen van 9-12 uur – 13-16 uur
gesloten op woensdag en op vrijdagnamiddag
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AGENDA 2010
Activiteit

Afdeling

Soort

Waar

Datum

Uur

OKTOBER
Coup de Ville
K VIV O.VL.
Chambres d’Amis van de 21ste eeuw AIG Activiteiten

bezoek

Sint-Niklaas

zaterdag 02/10

14.30 u

Sint-Salvatorskathedraal en orgel

AIG Activiteiten
K VIV W.VL.

bezoek

Brugge

donderdag 07/10

19.30 u

Complementaire Competenties
van de ingenieur

K VIV O.VL. i.s.m. Jong AIG
thema-avond
K VIV Loma en K VIV Jongeren

Gent

donderdag 14/10

18.45 u

VTK Quiz

VTK

Gent

donderdag 21/10

20.00 u

sociaal

NOVEMBER
Kasteel Wijnendale

AIG Activiteiten i.s.m.
K VIV W.VL.

bezoek

Torhout

zondag 21/11

10.00 u

Sinterklaasfeest

K VIV O.VL.

sociaal

Gent

zondag 21/11

13.30 u

Tuupe tegoare

AIG Activiteiten
K VIV O.VL.

sociaal

Gent

vrijdag 26/11

19.45 u

Update@Campus

AIG

cursus

Gent

dinsdag 30/11

19.30 u

DECEMBER
Design Museum

K VIV O.VL.
AIG Activiteiten

bezoek

Gent

zondag 05/12

10.00 u

AZ Maria Middelares

K VIV O.VL.
AIG Activiteiten

bezoek

Gent

woensdag 15/12

18.30 u

Gent

zondag 23/01

9.00 u

zondag 23/01

11.00 u

AGENDA 2011
Cultureel aperitief

AIG-Activiteiten
K VIV O.VL.

cultureel

Nieuwjaarsreceptie

K VIV O.VL.

sociaal

VTK Jobfair

VTK

student

Gent

wonsdag 23/02

Viering jubilarissen

AIG

sociaal

Gent

vrijdag 25/02

15.30 u

Algemene vergadering

AIG

statutair

Gent

vrijdag 25/02

17.45 u

Banket

AIG

sociaal

Gent

vrijdag 25/02

19.30 u

VTK Galabal

VTK

sociaal

Oudenaarde

vrijdag 04/03

VTK-show

VTK

sociaal

Gent

woensdag 06/04
donderdag 07/04
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