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100 jaar achteruit in Vooruit
Unieke filmavond in het 100-jarige Vooruit-gebouw (met kerstsfeer)

Dinsdag 17 december 2013 vanaf 19.30 u
Vooruit-gebouw, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
Het Vooruit-gebouw bekleedt een prominente plaats in de recente geschiedenis van Gent en is bij studenten en alumni welbekend. De vele
fuiven, het gezellig praatcafé, de historische cinemazaal en de ontelbare culturele activiteiten: ze maken dat dit gebouw in ons collectief
geheugen gegrift is! Dit jaar viert “de Vooruit” zijn 100-ste verjaardag.
De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur nodigt jullie samen met AIG uit om mee te vieren. Ze bedacht daarvoor een gezellig
en origineel event in een ontspannen sfeer: film met live muziek en een
smaakvolle Kerstreceptie. Prof. Steven Jacobs (internationaal gerenommeerd kunsthistoricus en tevens expert in historisch filmmateriaal) werd
aangezocht voor de filmselectie: een unieke selectie van fascinerende en
grappige historische kortfilms, waarbij techniek en ‘special effects’ niet
geschuwd worden!
Het event is gratis voor alle AIG-leden en FEA-alumni. Partners zijn
vanzelfsprekend ook welkom. Andere deelnemers betalen 35 euro.
Je kan je plaats nu al reserveren op www.mijn-aig.be!
Tot 17 december!

Geassocieerde leden
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Editoriaal
Een nieuw academiejaar is begonnen. Mét een nieuwe rector én een uitbreiding van onze faculteit met twee nieuwe campussen:
campus Schoonmeersen (vroeger HoGent) en campus Kortrijk (vroeger HoWest). Vanaf nu behoren de studenten industrieel ingenieur en het personeel ook tot de faculteit FEA. Ze zijn “ingekanteld”. Volgende zomer zal de eerste lichting afstuderen en aansluiten
bij hun alumnivereniging AIG. We zullen ze graag verwelkomen.
Daartoe zijn we ons aan het voorbereiden om zelf de ledenwerving te organiseren. Sinds kort kan je reeds “Vriend van AIG” worden,
waardoor je volwaardig lid bent van AIG (en UGent Alumni) (meer informatie op www.mijn-aig.be).
Samen met de alumniverenigingen van de andere Vlaamse ingenieursfaculteiten hebben we een visietekst onderschreven, die werd
overhandigd aan het KVIV bestuur. De essentie hiervan is:
- het organiseren van de ledenwerving door de respectieve Alumniverenigingen moet dringend besproken worden
- we moeten evolueren naar één gemeenschappelijke, overkoepelende, ledenvereniging van ingenieurs in Vlaanderen
In de komende maanden staan weer heel wat activiteiten op het programma, waaronder enkele die speciaal tot doel hebben om de
samenwerking met de UGent en de Faculteit te bevorderen:
- 18 oktober: de reünie en viering van de jubilarissen, nog steeds volgens onze traditionele succesformule
- 21 november: Update@Campus met als thema “Coaching”
- 17 december: een grandioos feest opgezet door de Faculteit en AIG met als doel alumni en professoren dichter
bij elkaar te brengen.
Veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort op één van onze activiteiten!
dr. ir. Katrien OSTYN, voorzitter AIG
katrien.ostyn@gmail.com – aig@ugent.be

Nieuws van AIG
Erelidmaatschap aig aan prof. ir. Daniël Vandepitte,
voorafgegaan door een bezoek aan de sluiting van de R4.
Professor Vandepitte. Wie er ooit les van gehad heeft, spreekt er jaren later nog in positieve zin over.
Geboren in 1922 te Poperinge, ir. in de Burgerlijke Bouwkunde tijdens de moeilijke oorlogsjaren, Master of Engineering aan Yale
University, assistent bij prof. Magnel, ingenieur in stijgende graden bij Bruggen en Wegen, ontwerper van bruggen rond de Ringvaart, academische carrière als professor, voormalige rector aan onze universiteit, auteur van talrijke werken, …
Omwille van deze verdiensten besloot AIG om aan prof. ir. Daniël Vandepitte het erelidmaatschap van AIG toe te kennen.
Dit gebeurde op donderdag 20 juni op een druk bijgewoonde viering te Merelbeke, aan de voet van één van “zijn” bruggen over de
Ringvaart. De locatie en het tijdstip waren speciaal gekozen omdat daar momenteel de eindwerken bezig zijn voor de sluiting van
die ‘andere ring’ rond Gent, de R4.
Eerst gaf daarom ir. Stefaan Danhieux, projectdirecteur van dit werk, een boeiende uitleg, over deze bouwkundige hoogstandjes,
de financiering en de planning.
Dan schetste onze ondervoorzitter, prof.dr.ir. Ronny Verhoeven, kort de carrière van prof. ir. Vandepitte, vernoemde enkele van zijn
belangrijkste merites, liet zelfs een mooi filmpje zien uit het VRT-archief en besloot met de uitreiking van het erelidmaatschap AIG.
Als geschenk werd een 3D-print van de ingang van het Plateaugebouw (gecombineerd met het AIG-logo) overhandigd. Deze print
werd uitgevoerd in onze eigen vakgroep architectuur en stedenbouw.
Het nieuwe erelid bedankte in zijn eigen onbetwist kenmerkende stijl de sprekers, de AIG, de aanwezigen, maar had ook een mooi
dankwoord over voor zijn echtgenote voor haar jarenlange steun.
Een rijkelijke receptie sloot deze unieke gebeurtenis af.
Voorafgaand hadden de geïnteresseerden de kans om de huidige werken omtrent het sluiten van de Gentse buitenring te bezoeken.

Bezoek aan de werf.

Prof. dr. ir. R. Verhoeven overhandigt de
3D-maquette aan erelid prof. ir. D. Vandepitte.

AIG-nieuws nr. 99, 1 oktober 2013, pagina 2

Activiteiten - volg AIG nu ook op LinkedIn en Facebook
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 van KVIV-leden en vriend AIG geldt het ledentarief.
Zinnenprikkelende oesters en verslavende chocolade
Fabels en feiten over voeding, voordracht door dr. ir. Eric De
Maerteleire over de relatie tussen voeding en gezondheid.
Wetenschappelijke kennis met grote begrijpelijkheid en hoge
actualiteitswaarde.
Woensdag 9 oktober 2013 om 19.30 u
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653, Gent
€ 3 p.p. leden en familie en studenten, € 5 niet-leden
Somati en brandweermuseum Aalst
Lezing door prof. dr. ir. Bart Merci (UGent), bedrijfsbezoek aan
Somati en bezoek aan het Nationaal Brandweermuseum
Donderdag 7 november 2013 om 18.15 u
Somati Vehicles, Industrielaan 17, 9320 Erembodegem
Anno 2050: Hongersnood in Europa!?
Is in 2050 Europa nog in staat voedsel te produceren voor zijn
eigen bevolking? Loopt de periode van “overvloed en keuze”
ten einde?
Woensdag 13 november 2013 om 20 u
Het Geuzenhuis - Zuilenzaal, Kantienberg 9, Gent.

deren tot 12 jaar, met bezoek van de Sint voor de kids tot
10 jaar. Nadien koffiekoeken voor iedereen.
Zondag 17 november 2013 om 14 u
Sporthal Ter Wallen, Sportstraat 1, 9820 Merelbeke
€ 10 per volwassene, kinderen gratis
Update@Campus 7e editie
Professor Dirk Buyens over personal coaching.
Donderdag 21 november 2013om 19.30 u
Auditorium Oehoe, Coupure Links 653, Gent
Overzicht van de gasmarkt in Europa (zie kaderstukje)
Maandag 25 november 2013 om 19 u
Het Pand, Onderbergen 1, Gent
Tuupe tegoare
Vrijdag 6 december 2013
Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent
Unieke filmavond in de Vooruit
Organisatie FEA en AIG.
Dinsdag 17 december 2013 (meer info zie website).

Springend naar de Sint
Sportieve spelnamiddag (initiatie trampolinespringen, hindernissenparcours, airtumble, springkasteel, …) – voor de kin-

Lezing Henri Cattoor: “Overzicht van de gasmarkt in Europa”
De Werkgroep Energie binnen het AIG organiseert opnieuw een lezing met een vooraanstaand persoon uit de energiemarkt en
bovendien een alumnus van de Universiteit Gent.
Henri Cattoor is burgerlijk scheikundig ir. (RUG 1973) en JMP (RUG 1993). Begon zijn carrière bij UCB in Zandvoorde
en Wondelgem. Vanaf 1978 werkzaam bij Distrigas als leider van de exploitatie van de LNG terminal te Zeebrugge. Na de
opsplitsing in 2001 in Fluxys en Distrigas (nieuw), verantwoordelijk bij Distrigas voor Portfolio Management Operaties en
Trading tot eind 2008. Daarna verantwoordelijk voor Portfolio Optimisatie en Operations bij Eni Gas & Power, Milaan. Op
rust en actief als consulent sedert maart 2011.
Maandag 25 november 2013 om 19 u – Het Pand, zaal rector Blancquaert, Onderbergen 1, Gent
€ 15 p.p. leden en familie, € 20 p.p. niet-leden op rek. BE14 2900 2600 2283 van AIG

Uitschrijving Jozef Plateauprijs 2014
De Jozef Plateauprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een master scriptie uitgevoerd door ingenieurs gediplomeerd
aan de FEA van UGent in 2011, 2012 en 2013. 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 zaterdag 5 juli 2014.
De AIG-Stichting roept op tot het indienen van kandidaturen vóór 1 maart 2014 op het secretariaat van AIG Stichting, Jozef
Plateaustraat 22, 9000 Gent. Het volledige reglement staat op onze website: www.mijn-aig.be.
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Nieuws van AIG-FEA
Plechtige Proclamatie FEA
Op de plechtige proclamatie van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van 6 juli 2013 zijn heel wat kersverse
alumni burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect in de prijzen gevallen.
Ir. Jef Verselder ontving de Isabella Van Portugal Prijs en ir. Joachim Druant de Boulvin van Engelen Prijs. Ir.-arch. Jolien Van
Bever ontving dit jaar de Cloquet Prijs. Deze prijzen bekronen studenten die zich tijdens hun hele universitaire loopbaan hebben
bewezen als de “beste” studenten.

Jozef Plateauprijs 2013
De Jozef Plateauprijs is een aanmoediging voor jonge ingenieurs die nog niet langer dan 3 jaar afgestudeerd zijn. Voor de prijs komen
afstudeerwerken of monografieën in aanmerking die handelen over een technisch-wetenschappelijk, mens- en/of milieuvriendelijk
onderwerp.
De prijs is bedoeld als beloning van de auteur met de beste masterscriptie en die als een bijdrage tot de bevordering van de
ingenieurswetenschappen kan beschouwd worden.
Ir. Matthias Duchatelet (M. Irwet.bouwk. 2012) ontving de Jozef Plateauprijs voor zijn afstudeerwerk “Hoe getijdenturbines de
dwarsstroom te Zeebrugge reduceren” met als promotor Prof. Julien De Rouck, Vakgroep Civiele Techniek.
De prijs werd officieel overhandigd op de proclamatie van 14 september 2013.

Achteraan: ere-rector Jacques Willems, rector Paul Van
Cauwenberghe, decaan Rik Van de Walle;
vooraan: dr. ir. Katrien Ostyn, ir. Jef Verselder
en ir. Joachim Druant (proclamatie 6 juli 2013).

Ere-rector Jacques Willems, ir.-arch. Jolien Van Bever,
rector Paul Van Cauwenberghe, decaan Rik Van de Walle
(proclamatie 6 juli 2013).

Promotie 2013
Dit jaar tellen we 436 nieuw gepromoveerde burgerlijk ingenieurs (geslaagden 1ste en 2de promotiezitting)
waarvan er 33 een diploma behaalden met de grootste onderscheiding!
Architectuur:69
Bedrijfskundige systeemtechnieken en
operationeel onderzoek:
28
Biomedical engineering:
14
Biomedische ingenieurstechnieken:
2
Bouwkunde:61
Chemische technologie:
21
Computerwetenschappen:70
Elektrotechniek:32
Fotonica-photonics:9

Materiaalkunde: 
12
Toegepaste natuurkunde: 
8
Werktuigkunde-elektrotechniek: 
54
European master of Science in Nuclear Fusion
and Engineering Physics: 
23
Erasmus Mundi master of science in Photonics:
11
International master of science in
Biomedical engineering: 
2
International master of Science in Fire Safety
Engineering:20
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Nieuws uit de FEA
Onderscheiding Wetenschapscommunicatie voor Francis
wyffels en 7 andere UGent-ers
De Stuurgroep Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
(KVAB) erkent de inspanningen van onderzoekers met een
onderscheiding. Prof. Johan Braeckman van de Universiteit
Gent ontvangt de loopbaanprijs. Op de shortlist van de
jaarprijzen nemen UGent’ers 7 van de 13 plaatsen in. Francis
wyffels (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) van de
FEA is één van de laureaten.
De onderscheidingen worden op 17 oktober 2013 uitgereikt in
het Paleis der Academiën te Brussel.
Francis wyffels (robotica) is mede-oprichter van Dwengo, een
vzw die wetenschapsbeleving met behulp van het programmeren
van microcontrollers aan klassen aanbiedt. De microcontrollers
zijn veelzijdige elektronica-modules. De jongeren krijgen
de kans om zelf met robots aan de slag te gaan terwijl de
leerkrachten worden geactiveerd om techniek al spelenderwijs
in de klas te brengen. Hierdoor worden jongeren al op jonge
leeftijd geprikkeld door techniek. Hij organiseert ook de UGent/
WELEK robotcompetitie en workshops.
Luigi Vallozzi wint Best Poster Award
Luigi Vallozzi heeft op het IET Body-Centric Wireless
Communications Seminar in London de Best Poster Award
gewonnen. Tijdens datzelfde seminarie verzorgde prof. Hendrik
Rogier de keynote lecture getiteld “Increasing the reliability and
energy efficiency of textile antenna systems for positioning and
off-body communication”. De presentatie is online beschikbaar
op de IET-website. Zowel prof. Hendrik Rogier als dr. ir. Luigi
Vallozzi zijn verbonden aan de vakgroep Informatietechnologie.
Volvo Cars Gent schenkt wagen aan Universiteit Gent
Volvo Cars Gent schonk onlangs een nieuwe wagen van het type
V50, aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.
Dit model is uitgerust met een dieselmotor voorzien van de
laatste technologieën voor de reductie van de uitstoot en het
verbruik. De wagen werd reeds gebruikt tijdens een practicum
in het kader van het opleidingsonderdeel “Autotechniek”,
ter illustratie van wielophangingen, het remsysteem, de
overbrenging, …

De wagen is de meest recente schenking door Volvo Cars Gent, na
diverse versnellingsbakken en een benzinemotor die momenteel
tot onderzoeksproefstand wordt opgebouwd. Al het materiaal
wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden, voornamelijk binnen
de opleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek.

UGent Campus Schoonmeersen
Vanaf 1 oktober behoren alle master opleidingen van HoGent
tot UGent. De opleidingen industrieel ingenieur integreren in
de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, met
uitzondering van de biowetenschappen en biochemie; zij
integreren in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Dit
betekent dat industrieel ingenieurs vanaf het academiejaar
2013-2014 hun diploma aan een universiteit behalen. De
master opleidingen zijn: bouwkunde – landmeten – chemie
– elektromechanica – elektrotechniek/automatisering –
elektronica-ict – informatica. De opleiding industrieel
ingenieur informatica is een unieke opleiding in Vlaanderen.
Een echte verhuis komt er niet. De personeelsleden (ongeveer
145 personen) en de studenten (ongeveer 1250 personen )
blijven op hun vertrouwde campus Schoonmeersen vlak bij het
Sint-Pietersstation van Gent.
www.UGent.be/ea - UGent Campus Schoonmeersen, Valentin
Vaerwyckweg 1, 9000 Gent – T 09 242 42 55

UGent Campus Kortrijk
Door de integratie van de academische hogeschoolopleidingen op
1 oktober 2013, worden de lesgevers, onderzoekers en studenten
van de opleidingen tot industrieel ingenieur respectievelijk
personeel en studenten van de Universiteit Gent. Voor het
eerst in de geschiedenis krijgt de UGent er een campus bij in
West-Vlaanderen namelijk in Kortrijk. Die telt ongeveer 450
studenten met opleidingen elektronica-ICT, elektromechanica,
elektrotechniek-automatisering en industrieel ontwerpen. De
masteropleiding Industrieel ontwerpen wordt in Vlaanderen
uitsluitend op de UGent campus in Kortrijk aangeboden.
www.UGent.be/ea - UGent Campus Kortrijk, Graaf Karel de
Goedelaan 5, 8500 Kortrijk – T 056 24 12 11

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage: 2.850 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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VTK
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
groten getale aanwezig te zien op onze activiteiten.
Daarom nodigen wij u graag uit op de volgende activiteiten:
VTK Quiz (24/10/2013)
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 24 oktober.
VTK Jobfair (18/02/2014)
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 80 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 18 februari 2014 in uw agenda.
Galabal der Ingenieurs (07/03/2014)
Met fierheid kondigen wij zoals elk jaar opnieuw het hoogtepunt van het VTK feestjaar aan: het Galabal der Ingenieurs. We kiezen
opnieuw voor de feeërieke Salons Mantovani te Oudenaarde en dit op vrijdag 7 maart 2014. Het galabal is de gelegenheid bij uitstek
om bij te praten met generatiegenoten en om memorabele gebeurtenissen uit jullie studententijd nog eens boven te halen. Met een
glaasje champagne bij de hand en een rustgevende achtergrondmuziek vinden jullie in de lounge de ideale plaats om dit te doen.
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 de iets stijlvollere dansers 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. Ten slotte 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 (02/04-03/04/2014)
De jarenlange traditie van de VTK Show zal 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 2 en donderdag 3 april 2014 in de Groenzaal van Sint-Bavo.

VTK Praesidium 2013-2014
Praeses: Wouter Tielemans
Vice-praeses: Steven Vande Ryse
Penning: Brecht Vanmullem en Max Cozijns
Secretaris: Renée Callens
PR & Externe: Jonas Van Cauter
Recruitment: F
 rederik Vanderstraeten,
Laurien Vandewalle, Emma Rombaut,
Ornella Monbaliu
ICT: Emmelie Verborgh
Web: Arthur Cnops en Timothy Vandewattijne

Interne: Charlotte Cokelaere en Pieter Boone
Feest: Stefanie Leysen en Sebastiaan Vanparijs
Cursus: Pieter Christiaens en Halewijn Wayenberg
Pers: Eva Verbeke en Thomas De Keulenaer
Sport: Joachim Ally, Thibault Decock en
Augustijn Degrieck
Cultuur: Tom Kolba en Gilles Van Remoortel
FriS: Arnout Wittevrongel
Excursie: Michiel Jacobs
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!

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.
Eerstkomend infomoment vindt plaats op 15 oktober 2013 om 19u30.
Levensmiddelen doorgelicht
Basisopleiding in de levensmiddelen- en voedingswetenschappen

Deze postacademische opleiding gaat dieper in op de 4 basispijlers van de levensmiddelentechnologie
(levensmiddelenchemie, levensmiddelenmicrobiologie, levensmiddelentechnologie en humane voeding). De
lessenreeks wordt centraal opgehangen rond het correct en gefundeerd formuleren/ontwikkelen van het etiket
omdat hiervoor zowel chemische, microbiologische, nutritionele en technologische kennis voor nodig is. Daarnaast
worden ook de wettelijke aspecten van etikettering besproken. Bovendien speelt het etiket een essentiële rol bij de
communicatie met de consument, waardoor ook elementen rond consumentenperceptie en –communicatie aan bod
zullen komen.
Startdatum: 3 oktober 2013
Dimensioneren elektrische laagspanningsinstallaties
De eerste twee dagen richten zich hoofdzakelijk op de basis van de laagspanningsinstallatie. Hierbij wordt ook een
praktische handleiding gegeven met een uitgewerkte oefening. De derde dag behandelt een aantal specifieke aspecten
die vaak voorkomen in de industrie of in gebouwen.
3-daagse opleiding: 8, 15 en 22 oktober 2013
Black Belt in Lean
Een actiegericht programma voor wie de invoering van de LEAN methodiek in een bedrijf moet leiden en begeleiden.
Inclusief de laatste resultaten aangaande implementatiemethodes die werden verbeterd op basis van jarenlang
onderzoek aan de Universiteit Gent.
Startdatum: 25 oktober 2013

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs.
Instituut voor Permanente Vorming
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde
Tel +32 (0)9 264 55 82
ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be
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AIG-reünie en viering jubilarissen op 18 oktober 2013

DENK JE NOG WEL EENS AAN VROEGER??
Hoe lang is het geleden dat je afscheid nam van de universiteitsgebouwen? Ook voor jou zal de tijd waarschijnlijk voorbij gevlogen
zijn, of het nu nog maar pas, al 5 of 50(+) jaar geleden is. Ongetwijfeld is er een pak veranderd sinds de laatste keer dat je de
vrienden en klasgenoten van vroeger nog eens tegengekomen bent.
Geef toe, ondanks de moderne sociale media, zoals Facebook en LinkedIn, gaat er toch niets boven het ‘eens bijpraten’ om van
elkaars reilen en zeilen op de hoogte te blijven.
We hopen jullie dan ook in groten getale te mogen verwelkomen op onze AIG-REUNIEVIERING (de hernieuwde versie van de
banketten). Wellicht was je al aanwezig op een van de vorige succesedities (met meer dan 400 deelnemers), en weet je dat onze
bijeenkomsten altijd een schot in de roos zijn.
Deze editie zetten we speciaal de promotiejaren eindigend op ‘3 en ‘8 in de bloemetjes. Dus nodig je studiegenoten van vroeger
mee uit en schrijf je gauw in om in een aangenaam kader herinneringen en nieuwe ervaringen uit te wisselen, de vriendschapsbanden
weer wat nauwer aan te halen of kennis te maken met collega’s uit andere promotiejaren.
Bovendien worden de Jubilarissen, die reeds 50, 55, 60 jaar of meer afgestudeerd zijn vooraf, tijdens een gezellige viering
gehuldigd, waarbij hen een klein geschenk aangeboden wordt.
Markeer dus maar in fluo in je agenda:
Vrijdagavond 18 oktober 2013
in de Salons Mantovani te Oudenaarde, Doorn 1
Viering jubilarissen vanaf 16.30 u
AIG-reüniefeest vanaf 19.00 u
Verdere info en inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de website van AIG: www.mijn-aig.be.
Zit je verveeld met de wat lange terugrit, geen nood, AIG onderhandelt met enkele hotels in Oudenaarde om je een aangename
overnachting aan gunstige voorwaarden te bieden.

Foto viering jubilarissen promotie 1958.
Foto genomen op de reünie in 2009.

AIG-nieuws nr. 99, 1 oktober 2013, pagina 8

Sfeerbeelden reünie 2009.

