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Editoriaal
Onze 6de succesvolle editie van Update@Campus is net achter de rug. Een overvol auditorium gevuld met meer dan
400 ingenieurs, hebben genoten van de boeiende les over “efficiënt en effectief leiding geven”, door prof. dr. Herman Van
den Broeck, een gedreven lesgever. Iedereen heeft er zeker en vast enkele nuttige tips voor zichzelf en zijn bedrijf kunnen van
opsteken. De sponsors konden rekenen op heel wat belangstelling aan hun stand tijdens de welgesmaakte netwerkreceptie.
Dankzij de sponsoring en de zeer enthousiaste bediening door VTK en VLK was dit een aangename ontmoeting van studenten
en collega’s alumni.
Nu kijken we reeds uit naar de volgende grote AIG activiteit: de reünie! Voor dit belangrijk evenement is dit editoriaal naar de
2de pagina verschoven zodat iedereen onmiddellijk de uitnodiging met de nieuwe “look” onder ogen krijgt. Een dynamische
werkgroep onder leiding van Francis De Boeck heeft de (re)organisatie van deze bijeenkomst onder handen genomen en het
belooft een gezellige en smakelijke reünie te worden. De viering van de jubilarissen die 50 en meer jaar geleden afstudeerden
is ook vernieuwd en wordt gecoördineerd door professor Ronny Verhoeven. Deze groep jubilarissen wordt elk jaar groter en
de viering is een ideale gelegenheid om de verhalen te aanhoren uit het verre verleden van AIG, Plateau en alles daar rond.
Meer details kan u elders in dit AIG Nieuws vinden en op de website www.mijn-aig.be
De Algemene Vergadering wordt niet meer aan de reünie gekoppeld maar wel aan een bezoek aan één van de vooraanstaande
laboratoria van onze faculteit, de Fotonica Cleanrooms op het Technologiepark te Zwijnaarde op 28 februari.
Een werkgroep, onder leiding van mijn voorganger, professor Patrick De Baets, heeft zich over de statuten gebogen. Onze
statuten, van 1996, werden aangepast aan de huidige manier van werken en zullen aan de leden van de Algemene Vergadering
ter goedkeuring worden voorgelegd.
Belangrijk thema voor dit jaar is de voorbereiding om de eerste industriële ingenieurs, die hun diploma aan onze faculteit
zullen behalen, te integreren. AIG wil de alumnivereniging zijn van alle ingenieurs die afstuderen aan FEA-UGent. We doen
dit in nauw overleg met de nieuwe decaan, professor Rik Van de Walle. We wensen hem boeiende en succesvolle jaren toe als
decaan. In een eerste overlegvergadering werden afspraken gemaakt om de informatie-uitwisseling tussen AIG en de diensten
van de faculteit te verbeteren. We hopen de samenwerking met alle vakgroepen van onze faculteit te intensifiëren om zo onze
brugfunctie tussen alumni en FEA/UGent nog beter te kunnen vervullen.
Ondanks de slechte economische vooruitzichten voor 2013 en de daaruit voortvloeiende strenge besparingsmaatregelen moeten wij ons toch beter concentreren op constructieve en positieve initiatieven en geen energie verspillen aan onnodige pessimistische discussies.
Het is hier in Vlaanderen toch heel aangenaam vertoeven, zelfs als onze levensstandaard wat afneemt.
In naam van het AIG bestuur wens ik iedereen een voorspoedig 2013. We zullen ons best doen om een waaier aan interessante
en ontspannende activiteiten te organiseren en hopen jullie daar talrijk op te mogen verwelkomen.
Met collegiale groeten,
dr. ir. Katrien OSTYN
Voorzitter AIG
katrienostyn@telenet.be - aig@ugent.be

In memoriam Robert De Pecker (1933 - 2012)
Met grote droefheid vernamen we het heengaan van collega ingenieur Robert De Pecker op 29 september ll.
Hij studeerde af als burgelijk werktuigkundig ingenieur in 1956 aan onze Alma Mater en was voorzitter van AIG van 1982 tot 1985.
AIG lag hem nauw aan het hart en Robert bleef lang na zijn voorzitterschap geïnteresseerd in het reilen en zeilen van AIG. Hij
was een trouwe aanwezige op het jaarlijks banket. Naar aanleiding van de viering van de jubilarissen in februari 2009 hield
Robert een interessante uiteenzetting over de proportionaalpasser, een 400 jaar oud rekeninstrument. Het verzamelen van oude
meetinstrumenten en uitzonderlijke teken- en rekeninstrumenten was zijn passie.
Het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van AIG betuigen hun innige deelneming aan zijn familie.
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Activiteiten
Vrijdag 22 februari 2013 in de Salons Mantovani te Oudenaarde
Reünie
U kon reeds lezen in het vorige AIG-nieuws dat ons jaarlijks banket vernieuwd wordt. Met enige trots presenteren we dan nu ook
het “AIG REUNIE-FEEST” op vrijdag 22 februari 2013 vanaf 19.00 u in de Salons Mantovani te Oudenaarde.
Dé perfecte gelegenheid om tijdens een gezellig diner ervaringen uit te wisselen, vriendschapsbanden van weleer aan te halen of
kennis te maken met meer ervaren of jeugdige enthousiaste collega’s uit andere promotiejaren.
We behouden onze succesformule van een receptie, gevolgd door een uitgebreid wandelvoorgerechtenbuffet, vervolgens een verrukkelijk diner aan tafel met tenslotte een samensmelting van 2 nagerechten en dit in een gezellige omkadering.
Ben je vorig jaar, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ... jaar of nog langer afgestudeerd (alle afstudeerjaren eindigend op 2 of 7), noteer de datum
dan zeker in je agenda want je wordt deze keer extra in de bloemetjes gezet.
Schrijf je alvast in op onze website: www.mijn-aig.be en kom zeker meevieren met je studiegenoten van vroeger.
Agenda:

19.00 u
19.45 u
21.00 u
22.30 u

Receptie
Uitgebreid wandelvoorgerechtenbuffet:
Diner aan tafel
Koffie en dessert

Menu:
Koude degustatiebordjes:
		 Carpaccio van Enaamse ham en Slaatje van gerookte rivierpaling met truffelparfum
Soep:
		 Broccoliroomsoep met gerookte zalm
Warm degustatiebordje:
		 Nijlbaars gepaneerd met provençaalse tomaat op een spiegel van witte wijnsaus en fijne kruiden
Hoofdgerecht:
		 Ardeens gebraad met gerookt spek, champignons en zilveruitjes
Dessert:
		 Koffie en een samensmelting van 2 huisbereide desserts
Praktisch:	
Inschrijven vóór dinsdag 19 februari 2013.
– Via de website: http://www.mijn-aig.be/
– Specifieke verzoeken naar eten (vegetarisch, ...) en andere vragen kunnen via e-mail gestuurd worden naar
aig@ugent.be
Bijdrage:

38 euro per persoon voor afgestudeerden in 2012
55 euro per persoon voor leden en Vriend AIG
65 euro per persoon voor niet-leden
Uw partner betaalt dezelfde prijs als uzelf. In de prijs zijn alle dranken tijdens de receptie en de maaltijd inbegrepen.
Te betalen op rekening IBAN: BE14 2900 2600 2283 - BIC: GEBABEBB van AIG.

Locatie:

Salons Mantovani
Doorn 1
9700 Oudenaarde
Wegbeschrijving terug te vinden op http://www.salonsmantovani.be

Viering jubilarissen
Op 22 februari 2013 om 17 u worden de jubilarissen met 65, 60, 55 en 50 jaar diploma en afgestudeerd in
1947, 1952, 1957 en 1962 speciaal gevierd in de Salons Mantovani
Agenda:
17.00 u
Ontvangst
17.30 u
Groepsfoto’s
17.45 u
Viering
De viering eindigt om 19 u en dan bent u welkom op hogervermeld programma.
Indien U wenst deel te nemen aan de viering van de jubilarissen, gelieve in te schrijven via www.mijn-aig.be.
Leden en Vriend AIG kunnen gratis deelnemen aan de viering, niet-leden betalen 15 euro per persoon.
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Jong AIG

VTK

Jong AIG is op zoek naar vers bloed!
Ook dit jaar is FEA-alumni-gemeenschap weeral een paar
honderd leden rijker.
En wat mooi is, het zijn allemaal stuk voor stuk jong-Alumni!
Jong staat synoniem voor ‘jeugdig’, ‘fris’, ‘enthousiast’. En laat
dat nu net zijn wat we nodig hebben om een alumnivereniging
zoals AIG aantrekkelijk te maken!
Maar wat is nu die Jong AIG? En wat doen die?
Via tal van activiteiten investeren we continu in de bouw en
versterking van het rijke netwerk van ingenieurs. Aangezien de
titel ‘alumnus’voor het leven is, dekt AIG alle leeftijdsgroepen. We
schenken echter sinds jaar en dag via onze jongerenafdeling
‘Jong AIG’ extra aandacht aan ingenieurs die minder dan 5 jaar
afgestudeerd zijn. Cruciaal om voeling te houden met de jonge
generatie is de jaarlijkse instroom van nieuwe medewerkers die
zich willen engageren voor onze vereniging. Het gaat hier om
een beperkte inspanning die je tegelijk de mogelijkheid biedt
om op een heel eenvoudige manier je persoonlijk netwerk uit
te bouwen en tegelijk ook voeling te houden met onze faculteit.
Niet onbelangrijk in tijden waar het onderwijslandschap snel
verandert en waar ook bedrijven graag de vinger aan de pols
houden.
Concreet zijn we op zoek naar mensen die een klein steentje
willen bijdragen aan de jongerenwerking van AIG. Dit kan op
verschillende fronten:
• ondersteunen van onze jaarlijkse ‘Alumni after work BBQ’
• ondersteuning van de lancering van ons recent initiatief
‘Engineers After Work’
• IT-talent kan zijn ding kwijt via onze website en databank
• ingenieurs met grafisch of ‘marketing’-talent kunnen mee
nadenken over de algemene AIG-branding.
En verder zijn er nog heel veel ideeën waarvoor momenteel de
noodzakelijke helpende handen ontbreken...
Mocht je je aangesproken voelen of heb je nog vragen, aarzel
dan niet Jong AIG te contacteren voor meer info. Dit kan best
via e-mail aig@ugent.be

Beste lezer,
Het eerste semester van het VTK-academiejaar zit er intussen
weer op. Waar VTK leden nu tot in het holst van de nacht zitten
te zwoegen achter hun boeken hebben jullie kunnen genieten
van de feesten. Maar er is ook voor ons hoop: we kunnen ons
intussen verwarmen aan wat nog komen gaat. Tijdens het
tweede semester staan, zoals altijd, nog een resem amusante,
gevarieerde activiteiten op het programma. Gezien het voor ons
altijd een aangename verrassing is om u, alumni, terug te zien
hopen we u dan ook in grote getale te mogen verwelkomen.
VTK Jobfair (26/02)
Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK Recruitment in
het voorjaar een Jobfair, specifiek gericht op ingenieurs.
Voortbouwend op de goede ervaring van vorige jaren zal
deze opnieuw doorgaan in het ICC in Gent. Met meer dan
70 aanwezige bedrijven die zich focussen op ingenieursprofielen
is dit een unieke Jobfair waar ook alumni meer dan welkom zijn.
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
26 februari 2013 in uw agenda.
Galabal der Ingenieurs (08/03)
Naar goede gewoonte betrekken we voor het Galabal der
Ingenieurs opnieuw de feeërieke Salons Mantovani te
Oudenaarde en dit op vrijdag 8 maart. Dit is de gelegenheid bij
uitstek om bij te praten met generatiegenoten en memorabele
gebeurtenissen uit jullie studententijd nog eens boven te halen.
Een glaasje champagne in de ene hand, een sigaar in de andere,
een rustig muziekje op de achtergrond en de perfecte sfeer is
meteen gecreëerd. Eenmaal de avond wat gevorderd is, kunnen
jullie zich volledig laten gaan in de fuifzaal. 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. Naast toegang tot het
galabal kunnen ereleden van VTK Gent ook genieten van een
gratis receptie.
VTK Show (27/03-28/03)

Engineers after work
Recent startte Jong AIG het nieuwe initiatief ‘Engineers
after work’. Het concept is eenvoudig.
Om de twee maanden is het met zoveel mogelijk jonge
(en dat is een rekbaar begrip) ingenieurs verzamelen
geblazen op een toffe locatie om wat herinneringen op te
halen, te socializen of en ook gewoon om een goeie pint te
drinken. Je blijft op de hoogte van data en locaties via onze
Facebookgroep AIG | Alumni Ingenieurs Gent.
Tot binnenkort op de volgende ‘Engineers after work’!

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 27 en donderdag 28 maart 2013.
Lustrumweek (15/04-19/04)
VTK blaast dit jaar 90 kaarsjes uit en dat is meer dan reden genoeg
om een week vol activiteiten te plannen, waarbij onze alumni
zeker niet vergeten worden! Parkpop XL, alumni-barbecue op
het Sint-Pietersplein en tal van andere randactiviteiten moeten
deze week tot een absoluut hoogtepunt van het academiejaar
maken.
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Nieuws van AIG
Verslag Update@Campus 2012 – 6de editie – 21 November
“Efficiënt en Effectief Leiding geven – Hoe een rationele ingenieur tegelijk een inspirerende leider kan zijn”
Op woensdag 21 november vond de 6de editie van Update@
Campus plaats. Met dit event bieden we steeds een interessante
les van anderhalf uur aan over een thema, dat zeer relevant is
voor ingenieurs in de praktijk, en met een lesgever die een echte
autoriteit is in het domein van het thema.
Het thema dit jaar was “Efficiënt en
Effectief Leiding geven” en hoe kan
je een inspirerende leider zijn waarvan
werknemers nadien zeggen “voor die baas
wil ik nog werken” met als lesgever Prof.
dr. Herman Van den Broeck, verbonden
met UGent en Vlerick Business School,
autoriteit in het domein van “People
Management en Leiderschap” en gekend
van diverse media.
Het event was reeds één week op voorhand volgeboekt, en er
werd een wachtlijst aangelegd om bij annulaties geleidelijk aan
geïnteresseerde deelnemers uit de wachtlijst toe te laten.
In een afgeladen vol auditorium Oehoe op de campus Coupure
nam professor Herman Van den Broeck de aanwezigen op
sleeptouw voor een boeiend verhaal en een inspirerende avond.
Hij toonde met veel sprekende voorbeelden en praktische
oefeningetjes aan dat inspirerend leiderschap het resultaat is
van een harmonieus evenwicht tussen 7 unieke karakteristieken:
(i) een diep gewortelde visie, (ii) positieve bias, (iii) flow door
passie en discipline, (iv) nederig durvend, (v) stimuleer anders
zijn en denken, (vi) de dans van je schaduw en (vii) de moed om
er een minderheidsmening op na te houden.

elk idee zomaar af, want je werknemers zullen hun creativiteit
niet meer durven uiten… en dit komt de ontwikkeling van een
bedrijf niet ten goede! Zorg voor een forum waar er plaats is
voor brainstorming.
• Volg uw passie en vlieg op de vleugels van je sterkte!
• Blijf altijd bijleren, want niemand heeft de waarheid in pacht…
Na de lezing was er een sprankelende netwerkreceptie, met
dank aan de vele sponsors! Deze receptie werd verzorgd door
de studentenverenigingen VLK en VTK, die professioneel de
aanwezigen voorzagen van cava, hapjes, en streekbieren. Deze
netwerkreceptie achteraf was de ideale gelegenheid om oude
collega’s terug te ontmoeten, bij te praten met vrienden, nieuwe
contacten te leggen en te filosoferen onder andere over het thema
van het event.

We geven graag ook enkele zinsneden en onderbouwde
overwegingen mee, die in de les van Prof. Herman Van den
Broeck aan bod kwamen:
• Een leidinggevende moet weten wat de werkvloer denkt,
voelt, … Waar zijn we anders mee bezig?
• Een bedrijf moet gaan voor authentieke groei: op zoek naar
integratie, innovatie, schoonheid en gratificatie, maar wees
eerlijk: zeg niet dat de missie van je bedrijf duurzaamheid,
ecologisch denken, … is, als je enige doelstelling geld
verdienen is!
• Respecteer het belang van ervaring in het bedrijf: een bedrijf
is authentiek door deze ervaring, en niet enkel door theoretisch
geformuleerde regeltjes. Weet deze ervaring ook te tonen op
momenten van auditing…
• Deel de ideeën van werknemers binnen je bedrijf en laat ze
groeien tot ze rijp zijn om verder te ontwikkelen. Schiet niet

De organisatoren editie 2012.

Samenvattend: de aanwezigen waren zeer enthousiast, het
auditorium Oehoe op de campus Coupure was tot in de nok
gevuld en de receptie nadien was een voltreffer.
Alle foto’s van Update@Campus 2012 zijn beschikbaar op de
AIG website: http://www.mijn-aig.be
We denken intussen druk na over het volgend Update@Campus
event editie 2013: indien jullie een potentieel interessant thema
of interesse van een sponsor willen aanreiken, stuur gerust een
mailtje naar aig@ugent.be!
We hopen jullie even talrijk te mogen verwelkomen op de
volgende editie!

We danken de sponsors van Update@Campus 2012:

AIG-nieuws nr. 96, 1 januari 2013, pagina 5

SW ETENSC

10/10/2012 – Photonics research Group publiceert een
artikel in Nature Photonics rond spectrale conversie van midinfrarood licht in silicium waveguides
In deze Nature Photonics publicatie1 tonen onderzoekers van
de Photonics Research Group aan dat door gebruik te maken
van een niet-lineair optisch proces in een silicium waveguide,
mid-infrarood optische signalen op efficiënte manier kunnen
geconverteerd worden naar het nabije infrarood, waar deze
kunnen gedetecteerd worden met fotodetectoren met een heel
hoge gevoeligheid. Dit is een belangrijke stap die de realisatie
van mid-infrarood spectroscopische sensoren met hoge
gevoeligheid volledig geïntegreerd op een silicium lichtcircuit
moet mogelijk maken.
http://www.nature.com/nphoton/journal/v6/n10/full/nphoton.2012.221.html

Wetenschappers ontwikkelen geavanceerde materialen voor
vernietiging van stikstofoxiden
23-10-2012 – Wetenschappers van de UGent en KU Leuven
ontdekten een manier om de uitstoot van stikstofoxiden drastisch
te verminderen. Heteropolyzuren kunnen de stikstofoxiden
vangen en nadien gecontroleerd weer afgeven voor verwerking.
Heteropolyzuren vangen uitlaatgassen
Stikstofoxiden, aangeduid als NOx, worden gevormd in
verbrandingsmotoren. Ze dragen bij tot zure regen, de
vorming van ozon en zijn dus schadelijk voor mens en milieu.
Om de uitstoot van NOx drastisch te verminderen zoeken
wetenschappers naar materialen die deze uitlaatgassen kunnen
vangen. Onderzoekers van de KU Leuven en de UGent ontdekten
dat heteropolyzuren hierin een belangrijke rol kunnen spelen.
Heteropolyzuren zijn bijzonder goedkoop, ze hebben een hoge
opslagcapaciteit voor stikstofoxiden en ze kunnen de opgeslagen
NOx makkelijk terug vrijgeven voor verdere verwerking.
De Leuvense onderzoekers van het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse synthetiseerden de materialen. Daarna konden zij aan de hand van geavanceerde spectroscopische technieken de moleculaire structuur tijdens verschillende momenten van
het proces vastleggen. Zo kwamen de onderzoekers erachter dat
de schadelijke gassen op een omkeerbare manier kunnen worden
opgeslagen en terug afgegeven, afhankelijk van de temperatuur.
Het mechanisme dat hierachter schuilgaat werd ontrafeld door
de Gentse onderzoekers van het Centrum voor Moleculaire
Modellering die hiervoor computersimulaties uitvoerden op
de High Performance Computer van de UGent. Zo konden de
wetenschappers vaststellen dat de mobiliteit van opgeslagen
en vrijgegeven moleculen tijdens het proces de sleutel is voor
opslag of vrijgave van NOx.
De conclusies van het onderzoek kunnen nu verder gebruikt worden
voor de optimalisering en commercialisering van het proces.
Info: Prof. Veronique Van Speybroeck, Vakgroep Toegepaste
Fysica – Centrum voor Moleculaire Modellering,
Veronique.VanSpeybroeck@UGent.be
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Vanaf 1 oktober 2012 is prof. dr. ir. Rik Van de
Walle de nieuwe decaan van de faculteit.
Hij is b. nat. ir. UGent 1994 – dr. t.w. UGent 1998.
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Gentse motorconstructeur viert eeuwfeest
Op 27/10/2012 vierde de firma Anglo Belgian Corporation
nv, ook gekend als “ABC”, haar honderdjarig bestaan. ABC
ontwerpt en produceert dieselmotoren met toepassing in
schepen, locomotieven en energiecentrales. Op het eeuwfeest
werd de eerste telg van een nieuwe motorfamilie voorgesteld,
een wereldwijde primeur in de zin dat het de eerste motor is die
reeds aan emissiewetgeving voldoet die pas in 2016 van kracht
wordt. De nieuwe motorfamilie verruimt het vermogengamma
dat door ABC kan aangeboden worden tot meer dan 10 MW.
UGent droeg bij aan de ontwikkeling door metingen in een
optisch toegankelijke verbrandingskamer, de zogenaamde
“GUCCI” opstelling (Ghent University Combustion Chamber I),
en werkt aan een motorcyclusmodel voor de verdere optimalisatie
van de ABC motoren.
ABC is sinds 1912 gevestigd in het Gentse havengebied. De
samenwerking met de UGent dateert van de jaren ’80 en is er
gekomen onder impuls van de leidinggevenden bij ABC waarvan
het merendeel aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur afstudeerden. De samenwerking werd enkele
jaren geleden geïntensifieerd door Prof. Sebastian Verhelst,
met het opstellen van een raamovereenkomst en de instap van
de onderzoeksgroep Vervoertechniek in enkele IWT O&O
projecten met ABC.
Tenslotte is het in de huidige tijden geruststellend dat ABC er
rotsvast van overtuigd is de productie in Gent te houden, onder
meer omwille van de toegang tot UGent afgestudeerden van
hoog niveau.
Contact: Prof. Sebastian Verhelst, sebastian.verhelst@UGent.be
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!
Life Sciences en biomedische technologie
• Thema-avond ‘Microbiologie: alomtegenwoordig in industriële toepassingen’ op 16 januari 2013
• Thema-avond ‘Cardiovasculaire biomedische technologie: naar een gepersonaliseerde diagnostiek
en behandeling’ op 20 februari 2013
• Thema-avond ‘Ethische overwegingen bij inschakelen van biomedische technologie’ op 20 maart 2013
Energy efficiency in industry
Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid
van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen. Op deze manier wordt de missie van de opleiding duidelijk: een
bijdrage leveren tot het verwerven van concrete wetenschappelijke kennis om beschikbare technologieën te vertalen
in energiebesparende industriële projecten.
Deze Engelstalige opleiding wordt via blended learning aangeboden: de online videolessen worden gecombineerd
met live contactmomenten. Deze opleiding start op 28 januari 2013.
Verkeersveiligheidsauditor
Het getuigschrift van deze opleiding is één van de voorwaarden voor de certificatie als verkeersveiligheidsauditor
door de Vlaamse Overheid. Naast de theoretische achtergronden wordt de eigenlijke auditprocedure besproken en
hoe die dient uitgevoerd te worden. Tenslotte zal een volledige auditprocedure in een oefening worden uitgewerkt.
Deze opleiding start op 4 februari 2013.
Energietechniek in gebouwen
Deze opleiding heeft tot doel de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde
manier samen te brengen, zodat de deelnemers inzicht verwerven in de verschillende deeldomeinen die een impact
hebben op de energieprestatie van gebouwen. Deze opleiding start op 6 februari 2013.
Food packaging
Na het volgen van deze Engelstalige opleiding zullen de deelnemers een beter zicht hebben op de manier waarop
verpakking en verpakkingstechnieken de kwaliteit van levensmiddelen beïnvloeden. Video-opnames van de
theorielessen worden aangevuld met contactmomenten. Deze opleiding wordt via blended learning aangeboden: de
online videolessen worden gecombineerd met live contactmomenten.
Een eerste startmoment is voorzien op 28 februari 2013.
Milieucoördinator type A, type B of overgangsopleiding B naar A
Met deze opleiding krijgen toekomstige milieucoördinatoren de gelegenheid het door VLAREL vereiste getuigschrift
via afstandsleren op eigen computer te verwerven. De opleiding is modulair opgebouwd rond de milieudisciplines,
wetgeving, bedrijfsinterne zorg, communicatie, technologie en economie.
Starten met de opleiding kan op elk moment.
Contactdagen en examens worden met halfjaarlijkse periodiciteit ingericht.

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs.

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: 2.640 ex.
Redactie en v.u. ir. A. Corvelyn
AIG-Secretariaat, Jozef Plateaustraat 22 te 9000 Gent – � 09 264 37 18
 aig@ugent.be –  www.mijn-aig.be
Openingsuren: alle dagen van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur – Woensdag- en vrijdagnamiddag gesloten.
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Activiteiten
Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bank AIG: BE14 2900 2600 2283 – Bank KVIV Oost-Vlaanderen: BE40 4470 0630 9163
Voor familie en begeleidende personen geldt het ledentarief.
KVIV Nieuwjaarsreceptie met lezing fotografe Lieve
Blancquaert
10.00 u – 11.15 u Voordracht Lieve Blancquaert
11.15 u – 13.00 u Nieuwjaarsreceptie
Kinderactiviteit: chocolade maken i.s.m. de Kinderuniversiteit
Zondag 20 januari 2013 om 10 u
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653, Gent
Gratis voor leden, mits voorafgaande inschrijving.
Buitengewone Algemene Vergadering
Woensdag 23 januari 2013 om 19.30 u
Zaal Simon Stevin, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
De Raad van Bestuur nodigt alle leden uit tot de buitengewone
algemene vergadering.
Agenda: 	 1. Wijziging van de statuten
2. Varia
Bij ontstentenis van het wettelijke quorum zal de statutenwijziging opnieuw voorgelegd worden op de jaarlijkse Algemene
Vergadering van donderdag 28 februari 2013. Geïnteresseerde
leden kunnen de nieuwe voorgestelde statuten per mail aanvragen op aig@ugent.be, waar ook een volmachtenformulier kan
bekomen worden.

Engineers after work
Een gezellig treffen om bij te praten over de voorbije maanden
en plannen te smeden voor de toekomst.
Vrijdag 1 februari 2013
Verdere info: www.mijn-aig.be
Showpad en de markt van de app’s
Showpad is een Gentse start-up die een succesvolle verkoopsen presentatietool voor de iPad ontwikkelde.
Dinsdag 5 februari 2013 om 20 u
Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden
Testosteron: de onderschatte drijvende kracht
Nu kunt u het eens horen van een deskundige: prof. dr. Aart De
Kruif, auteur van het boek “Typisch Testosteron”.
Woensdag 20 februari 2013 om 20 u
Geuzenhuis vzw, Kantienberg 9, Gent
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden

NIEUW: TechBoost voor Ingenieurs
Noteer alvast in uw agenda, nieuw AIG event!
Boost uw technische kennis door een avondles
van een topexpert over een actueel relevant thema!
Donderdag 18 april 2013 om 19.30 u
Auditorium Magnel, Campus Zwijnaarde
Meer details in volgend AIG nieuws en op de AIG website.

Donderdag 28 februari 2013
Technologiepark Zwijnaarde 914A, Zwijnaarde
1. Om 17.30 u - Bezoek aan de Fotonica Cleanrooms
Bezoek aan de Fotonica Cleanrooms van de vakgroep
Informatietechnologie (INTEC) op Campus Ardoyen.
2. Om 19.30 u - Jaarlijkse Algemene Vergadering AIG
De Raad van Bestuur nodigt alle leden uit tot de Jaarlijkse
Algemene Vergadering (tevens tweede Buitengewone algemene vergadering omtrent de statutenwijziging).
Agenda:
1. Opening van de zitting
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de raad van bestuur omtrent de rekeningen
over 2012 en de begroting voor 2013
4. Verslag van de commissarissen
5. Decharge aan de leden van de raad van bestuur en de
commissarissen
6. Aanstelling commissarissen voor nazicht 2013
7. Bepaling van de bijdrage van 2013
8. Aankondiging van de prijzen
9. Statutaire verkiezingen
10. Wijziging statuten (enkel indien op 23/1/2013 het vereiste
quorum niet bereikt werd)
11. Varia
Plaats: Zaal Brody

Bronks & Theater Antigone: Enkele reis
Een indringende voorstelling, doorspekt met absurde humor.
Vrijdag 15 maart 2013 om 19.45 u
Speelzaal Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk
€ 10 p.p. leden en familie, € 12 p.p. niet-leden
Van haar tot vilt
De bewerking van het haar van hazen en konijnen gaf Lokeren
naam en faam. Het is een verhaal van technisch kunnen maar
ook van sociale wantoestanden en een ramp voor het milieu.
Zondag 17 maart 2013 om 14.30 u
Stadsmuseum van Lokeren, Markt 15a, Lokeren
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden
Keukenkruiden: een verrassende demo
Exclusief voor een beperkt aantal leden, de unieke belevenis van
verse kruiden met zelden ervaren geuren en smaken, rechtstreeks
uit het Verre Oosten.
Dinsdag 26 maart 2013 om 20 u
Mariagaard, Oosterzelesteenweg 80, Wetteren
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden
Paardensport – ongekende topsport in Vlaanderen
Dinsdag 2 april 2013 om 19 u
BLOSO Centrum de Gaverbeek, Veldloopstraat 11, Waregem
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden
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