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Activiteit Afdeling Soort Waar Datum Uur

APRIL

Lentewandeling Vlassenbroek K VIV/AIG wandeling Dendermonde maandag 17/4 14u00
en bezoek Scheepvaartmuseum Oost-Vlaanderen 
Baasrode

IBBT K VIV/AIG bezoek Gent dinsdag 25/4 18u00
Oost-Vlaanderen

Comedy K VIV/AIG toneel Gent donderdag 27/4 20u00
Fungeneering Revolutions Oost-Vlaanderen 

MEI

Mozartdag K VIV/AIG cultureel Gent zaterdag 6/5 18u00
Oost-Vlaanderen 

Provinciaal Domein Raversijde K VIV/AIG excursie Raversijde zaterdag 6/5 08u00
en Leopold II West-Vlaanderen en Oostende

Ghent Expat Night K VIV/AIG sociaal Gent donderdag 11/5 20u00
i.s.m. JCI Oost-Vlaanderen

JUNI

Catacomben van Gent en K VIV/AIG bezoek Gent vrijdag 16/6
Geeraard de Duivelsteen Oost-Vlaanderen 

JULI

Kanovaren K VIV/AIG sportief Gent vrijdag 21/7
Oost-Vlaanderen

SEPTEMBER

Mountainbiken K VIV/AIG sportief Vlaamse zaterdag 16/9
Oost-Vlaanderen Ardennen

NOVEMBER

Tuupe tegoare mee Luk K VIV/AIG toneel Gent vrijdag 24/11
De Bruyker en Eddy Levis Oost-Vlaanderen
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E D I T O R I A A L 

Beste vrienden AIG’ers,

Decaan roept alumni op tot meer betrokkenheid bij de faculteit 
De overgang naar de BAMA-structuur, kaderend in een verdere internationalise-
ring en de vorming van associaties met de hogescholen, grijpen sterk in op het
leven van onze Faculteit Ingenieurswetenschappen waarvan wij de alumniwerking
verzorgen.
Onder oud-voorzitter em. prof. dr. ir. Jozef Dilewijns, begeleidde ir. Guy Schelf-
haut ons in een strategische oefening waarin we reflecteerden over onze missie,
onze regionale werking, onze relaties met de faculteit, VTK en de studenten en
deze met K VIV.
Oud-voorzitter ir. Paul Govaerts zette de eerste stappen. Wij willen versneld en
intensief doorgaan op dit spoor.

Dichter naar de jongeren.
Zo goed mogelijk de brug maken tussen de jongeren en de ingenieurs in het beroepsleven is een kernopdracht voor een school-
vereniging. 
Hoe kunnen we onze jongerenwerking beter versterken dan door samen met VTK en VTK-alumni meer jongeren actief te betrek-
ken in onze werking en activiteiten, waarvoor een warme oproep.

Dichter naar de faculteit.
In zijn toespraak op onze jongste algemene vergadering, lichtte prof. dr. ir. Daniël De Zutter, onze decaan, niet alleen uitge-
breid de actualiteiten rond onze faculteit toe, maar vroeg hij eveneens meer aandacht en medewerking van de alumni.
Een voortdurende evaluatie, input, bijsturing van de inhoud van de opleidingsprogramma’s op basis van verwachtingen en evo-
lutie in de industrie en in de maatschappij, worden steeds belangrijker in het kader van het hele accrediteringsproces van scho-
len op het internationale forum.
We denken hier aan het opzetten van jaarlijkse terugkomende venementen voor enkele goed gekozen clusters van vakgroepen,
zoals dit nu reeds goed loopt voor de bouwkundigen.
Kunnen we hierop inpikken met onze AIG-Stichting en onze prijzen voor afstudeerwerken en doctoraten, en dit in nauwe samen-
werking met bedrijven uit verwante sectoren waarin we collega’s AIG’ers kennen?

Samenwerken.
Samenwerken met alle geledingen die onze doelen helpen realiseren  is efficiënt. Zoals uiteraard met K VIV en het Instituut voor
Permanente Vorming, maar ook de algemene alumnivereniging van onze universiteit…en ik ben zeker niet volledig!!

Nog beter communiceren.
Het vertrouwde AIG-nieuws, werd de laatste jaren opgefrist, geherdynamiseerd en tegelijkertijd geoptimaliseerd door prof. dr.
ir. Patrick De Baets.
Een verdere uitbouw van elektronische middelen, bij voorkeur kostendelend, zoals een website, ledenbestanden,..., zijn nodig. 

Veel plannen, veel werk, maar ook plezier, elk initiatief is welkom!
Uiteraard komen we op de vier hoger vermelde actie-assen uitvoerig terug.
Uit ervaring kan ik u vertellen dat niks u boeiender introducties geeft tot mensen en bedrijven, dan het zelf organiseren met
anderen, van activiteiten, bezoeken, lezingen.
Je houdt er vriendschappen aan over voor het leven. Terwijl je onze vereniging en onze school helpt, bouw je gestadig aan je
eigen netwerk.
Graag reacties op aig@kviv.be.

ir. C. Claeys
Voorzitter AIG
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AIG raad van bestuur 2006

Samenstelling dagelijks bestuur en raad van bestuur:

Nieuwe voorzitter

ir. Christiaan Claeys

Ondervoorzitters
prof. dr. ir. Ronny Verhoeven

dr. ir. Noël Van Houtte

Algemeen secretaris
ir. Alexander Benoot

Penningmeester
ir. Georges Veys

Publicaties en public relations
prof. dr. ir. Patrick De Baets 

Bestuursleden
ir. Jurgen Cobbaut 
ir. Roger Cornelis 
ir. Alain Corvelyn 

ir. Jan Lagast
dr. ir. Katrien Ostyn
ir. Fernand Rossey 

ir. Pieter Smet
ir. Camiel Van Avermaet

Afdelingsafgevaardigden
ir. Bram Claes
ir. Yves Fassin 

ir. Thierry Heirbrant 
ir. Marc Ryckeboer
ir. Walter Snauwaert

ir. Kristof Temmerman
ir. Francis Van Parys

prof. dr. ir. Pascal Verdonck
ir. Willy Wouters

* * *

AFDELINGEN

Oost-Vlaanderen

Lentewandeling in Vlassenbroek gevolgd door een bezoek
aan het Scheepvaartmuseum in Baasrode.
Maandag 17 april (Paasmaandag) om 14u00 

Samenkomst aan de kerk van Vlassenbroek (Dendermonde). 
Dit ligt op de baan Dendermonde-Baasrode ter hoogte van het
industrieterrein Hoogveld. 
Vandaar vertrekken we dan per wagen naar het Scheepvaart-
museum (ca 700 m). 

Verdere info zie K VIV-Direct.
Prijs: 5 euro p.p. (kinderen gratis) te storten op rkn. 447-
0063091-63 van K VIV O.Vl. ref. ‘060417’. 
Inschrijven via het K VIV/AIG-secretariaat.
mail: ga.ovl@ovl.kviv.be - fax  09 223 65 78

Bezoek IBBT in samenwerking met UGent 
Dinsdag 25 april 2006 om 18u00

Plaats: IBBT, Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent
Verdere info zie K VIV-Direct.
Dinsdag 25 april 2006 van 18u00 tot 22u00.

Info:  ir. José Van Ooteghem: vocs@skynet.be
Inschrijven via K VIV/AIG-secretariaat. 
mail: ga.ovl@ovl.kviv.be - fax  09 223 65 78

Fungeneering Revolutions 
Donderdag 27 april 2006 om 20u00

Wil je je lachspieren nog eens goed laten werken, dan is Fun-
geneering Revolutions een must! 

Samen met PKarus, de studentenorganisatie van de werktuig-
kundige ingenieurs in Gent, organiseren we een avond Stand-
up comedy try-out met twee bekende namen als Thomas Smith
en Alex Agnew in ons midden! 

Thomas Smith: 
Deze Antwerpse adonis maakt sinds 1999 de Vlaamse come-
dy-scène onveilig. Thomas biedt het publiek waardevolle din-
gen aan: een nieuwe definitie van nationaliteit, oplossingen
voor algemene problemen, een dieper inzicht in curieuze
wetenschappelijke structuren en allerhande ideeën over seks.
Een handleiding voor het leven... Thomas is bovenal ontwape-
nend eerlijk, heerlijk oprecht en af en toe ook gewoon lekker
plat. De filosoof van de comedy gooit alle remmen los en zorgt
voor een avond vol fijne humor.

H e t  l e v e n  v a n  d e
A I G

Alex Agnew: 
Alex Agnew won in 2003 als eerste Belg in de geschiedenis het
prestigieuze Leids Cabaret Festival. 
Hij won zowel de juryprijs als de publieksprijs. Alex is het pro-
duct van een Engelse vader, een Limburgse moeder en een
overdosis (actie)films, superhelden, strips en veel muziek.
Geen rustige, diepintellectuele humor, maar proud to be loud.
Kortom, onvervalste rock-’n-roll comedy! 

Donderdag 27 april 2006 om 20u00
Plaats: het Parochiecentrum Sint-Paulus - Patijntjestraat 27,
9000 Gent (dichtbij het Station Gent-Sint-Pieters). 
Prijs: studenten 7 euro p.p. - niet-studenten 9 euro p.p. te stor-
ten op rkn.000-1709173-33 van AIG O.Vl. 

Info: Pieter.Smet@lid.kviv.be - 0475 22 96 03.
Inschrijven via AIG-secretariaat - mail: aig@kviv.be - 
tel. 09 223 79 30 - fax  09 223 65 78.

Mozartdag 
Zaterdag 6 mei 2006 om 18u00

Het is velen onder ons wellicht niet ontgaan: in 2006 wordt de
geboorte van Wolfgang Amadeus Mozart herdacht. Klara
besteedde er onlangs een ganse week aan en de handel in Moz-
art-Kugeln floreert als nooit tevoren. 

Gent kan uiteraard niet achterblijven. Tenslotte was Mozart in
1765 drie dagen op doortocht in Gent, op weg van Engeland
naar Nederland. Hij bezocht er de beiaard in het Belfort en het
orgel van de Baudelokapel, dat thans staat opgesteld in
Vlaardingen (Nederland).

Op 6 mei gaat in het kader van het Mozartjaar in de St. Pieters-
abdij een Mozartdag door, van 14u tot 22u, met tal van acti-
viteiten, lezingen, demonstraties,… 

Voor AIG werd een specifiek programma uitgedacht, dat
gedeeltelijk in het groter geheel past. 

Van 18u00 tot 19u00 worden AIG-leden verwelkomd op een
VIP-receptie in de St. Pieterskerk (St. Pietersplein) waar per-
soonlijke kennismaking met de musici van de uitvoerende
ensembles mogelijk zal zijn. 

Aansluitend hierop zal prof. Peter Schmidt, eminent filosoof,
de figuur van Mozart kaderen en een inleiding geven op het
avondconcert (van 19u00 tot 19u45). 

Om 20u00 vat in de St. Pietersabdij het avondconcert aan met
de internationaal gereputeerde ensembles Il Gardellino opge-
richt door hoboïst Marcel Ponseele, fluitist Jan De Winne en
het blazerskwintet Halcyon. 
Zij brengen muziek van Mozart, aangevuld met werken van
voorlopers van Mozart zoals Graun, Benda en Janitsch. 

Het volledige programma wordt later kenbaar gemaakt.

Zaterdag 6 mei 2006 vanaf 18u00 aan Sint-Pieterskerk te Gent.
Prijs: 16 euro p.p. te storten op het rkn.. 000-1709173-33 van
AIG O.Vl. met ref. ‘060506’.
(in de prijs is een gelegenheids-CD van Il Gardellino en een
wandelboekje inbegrepen)
Inschrijven via AIG-secretariaat.
mail: aig@kviv.be - fax 09 223 65 78.

Ghent Expat Night - i.s.m. JCI-Gent Artevelde - Sociale net-
werking voor expats en belangstellenden.
Donderdag 11 mei 2006 om 20u00

Plaats: International Club of Flanders, Sint-Pietersplein 11 te
Gent.
Verdere info zie K VIV-Direct en op www.ghent-expats.be of
www.kviv.be/oost-vlaanderen 

Info: Gino Defauw (gino.defauw@lid.kviv.be) - 0476 76 70 16
Inschrijven via K VIV/AIG-secretariaat.
mail: ga.ovl@ovl.kviv.be - fax  09 223 65 78
Prijs: 7 euro leden - 9 euro niet-leden - op 447-0063091-63 van
K VIV O.Vl. - ref. “Naam – GEXPN – 060511”.

West-Vlaanderen

Excursie : Provinciaal Domein Raversijde en Leopold II.
Zaterdag 6 mei 2006 om 8u00

In het kadcr van bodem-monumenten-landschappen
In samenwerking met AIG en K VIV W.Vl.
Onder leiding van prof. dr. R. Nijs en ir. W. Snauwaert
Met medewerking van prof. Dr. H. Thoen.

Bezoek aan het Provinciaal Domein Raversijde: de kern van dit
domein wordt gevormd door het voormalig Koninklijk Domein
van Leopold II (1902).
Het omvat: 
Het Memoriaal Prins Karel: dit Memoriaal wil de herinnering
aan Prins Karel levendig houden.
Het openluchtmuseum Atlantikwall: dankzij de bevoorrechte
ligging op het Koninklijk Domein zijn de batterijen ‘Aachen’
en ‘Saltzwedel Neu’ grotendeels bewaard gebleven.  De beslist-
heid van de koninklijke familie, en zeker van Prins Karel, ten
aanzien van de sloopwoede aan de Belgische kust in de jaren
1960 resulteerde in de conservatie van dit uitzonderlijk geheel.
De archeologische site Walraversijde: onze aandacht gaat voor-
al naar het archeologische Walraversijde en het Museum, even-
tueel met een kleine wandeling doorheen het park.

Walraversijde: het verdwenen (14e/15e eeuw) Middeleeuws
vissersdorp was gelegen op het kusteiland (?) Testerep.
De recente bouw van vier middeleeuwse vissershuizen
(gesteund op archeologisch onderzoek) geeft ons een idee over
het leven en werk van de middeleeuwse bewoners.
In het daarbijbehorend museum zijn er Romeinse en Middel-
eeuwse vondsten te bezichtigen.
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A I G - S t i c h t i n g

De Romeinen en onze kustvlakte, de verovering door Julius
Caesar, de historiek van het geologisch onderzoek, het kustei-
land Testerep … brengt ons tot het onderzoek in de kustvlak-
te dat door prof. Tavernier (van onze Alma Mater) vanaf de
jaren 1940 terug werd opgenomen en leidde tot de oprichting
van een systematische bodemkartering.

Dankzij deze bodemkartering kwamen in de periode 1950-
1960 talrijke publicaties, verhandelingen en rapporten tot
stand.
Vele hiervan zijn van de hand van o.a. prof. Ameryckx hij
lichtte vooral de Duinkerkse transgressies toe, waarvan hij de
begrenzing op kaart reconstrueerde. De regressies, waaronder
de ‘Romeinse’ en de ‘Karolingische’ werden door hem inge-
voerd.
De tweede helft van de jaren zeventig betekende echter een
grote ommekeer in het geologisch onderzoek van onze kust-
vlakte. Bij deze grote ommekeer dienen wij in de eerst plaats
de archeoloog prof. Hugo Thoen te vermelden die de proble-
matiek betreffende de verschillende Duinkerkse transgressies
opnieuw opnam. 

Bezoek aan Oostende Sint-Petrus en Pauluskerk.
Deze neogotische parel van architect de la Censurie en aanne-
mer Guillaume van Ophem, werd door Leopold II in 1905
ingehuldigd.

Op 14 augustus 1896 vatte de decanale kerk vuur en ging
praktisch volledig in de vlammen op.
Op 4 september 1905 werd de nieuwe decanale kerk in goti-
sche stijl door Mgr. Gustave Joseph Waffelaert, in aanwezig-
heid van Leopold II, ingehuldigd. Pas drie jaar later, op 31
augustus 1908 werd de kerk door Bisschop Waffelaert inge-
wijd.

De kerk weerspiegelt een krachtig esthetische expressie geba-
seerd op de middeleeuwse gotische bouwtechnieken en bouw-
principes en dit naar het voorbeeld van Viollet-Le-Ducs idea-
le 13e eeuwse kathedraal.

De zeshoekige Koninginnekapel maakt samen met de decana-
le kerk deel uit van één architecturaal concept.
In de kapel bevindt zich het praalgraf van de moeder van
Leopold II, Louise Marie d’Orleans (op 11 oktober 1850 in
Oostende overleden).

Bij de bouw van de kerk werd gebruik gemaakt van pierre de
Meuse; blauwe hardsteen uit de groeve van Moha of Cinal-
mont. De sluitstenen van de kruisribgewelven zijn uitgevoerd
in kalksteen uit de Yonne. De gewelfkappen zijn van Zand-
voordse klampsteen.

Leopold II  Koning-Bouwmeester.
We wandelen langs de koninklijke galerijen.
Een eerste galerij is gelegen naast het ‘Koninklijk Chalet’,
vervolgens doorheen een tweede thans genoemd ‘Koninklijke
Gaanderij’ ontworpen door architect Charles Girault waarvan
het terras volgens het Franse constructiesysteem Hennebicque

in gewapend beton werd gebouwd. De ‘Koninklijke Gaande-
rij’ is één van de oudste toepassingen van dit systeem in Bel-
gië.

Eveneens vermeldenswaardig is het Thermae Palace, waarvan
de plannen in 1930 werden opgemaakt.
Via de Koninginnelaan bereiken we:
De Koninklijke Noorse stallingen: deze stallingen van ontwer-
per Knudsen zijn een vermenging van Vikingstijl met Art Nou-
veau motieven. De centrale partij is sterk gelijkend op de Stav-
kirke uit de omgeving van Tronheim.  Het geheel van de stal-
lingen is in houtbouw en de daken zijn in rode pannen.
De sculpturen: even verder zijn er vier (gevel)sculpturen in
Euville steen, afkomstig van de beeldhouwer Jules Lagae.
Deze beelden waren afgewerkt in november 1904 en werden
geplaatst in de hoofdgevel van het vooroorlogse postgebouw
(W.O.II)

Leopold II Urbanist van de Periferie.
De ontwikkeling van de Koninginnelaan, de aanleg van twee
squares alsmede de aanleg van het Maria Hendrikapark zijn
enkele van de mooiste voorbeelden van de stedenbouwkundi-
ge politiek van Leopold II.

’s Middags: picknick meebrengen
’s Avonds: etentje in een restaurant in de omgeving (in de prijs
inbegrepen).
Vertrek: parking Geologisch Instituut S8, Krijgslaan 281, de
Sterre te Gent om 08u00 
Prijs: 38 euro p. p. te storten op rekening 448-0034751-26 van
Vzw Alumni Gent
ref. ‘Raversijde-Leopold II 06/05/06’. De betaling geldt als
inschrijving.
Info: ir. Walter Snauwaert, A. Chocqueelstraat 5, 8400 Oosten-
de - tel/.fax 059 70 41 39 
e-mail: studiebureau.snauwaert@skynet.be

* * *
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Uitschrijving prijs Prof. D. De Meulemeester-Piot

De AIG-Stichting schrijft de vijfjaarlijkse PRIJS PROF. D. DE MEULEMEESTER-PIOT uit.

Deze prijs, ter waarde van 3.000 euro, werd ingesteld tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
textieltechnologie, toegepaste mechanica of aanverwante vakken. Hij is voorbehouden aan een houder van een Belgisch univer-
sitair diploma, uitgereikt door een Faculteit Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen.

De kandidaturen moeten, uiterlijk tegen 31 oktober 2006 hun werk in drie exemplaren toezenden aan de voorzitter van de AIG-
Stichting, Lange Kruisstraat 29, te Gent. De tekst dient opgesteld te zijn in het Nederlands, het Frans, het Engels of het Duits.

Het delen van de prijs is niet toegelaten; nochtans kan de prijs worden toegekend aan verschillende auteurs die een gemeen-
schappelijk werk hebben voorgelegd. Bij gelijkwaardigheid van werken, zal de voorkeur gegeven worden aan het werk dat het
dichtst aanleunt bij de textieltechnologie.

IN MEMORIAM
ir. Paul E. J. GOVAERTS

Nadat hij als ontwikkelingsingenieur zijn carrière begon bij de
firma ETAP, startte hij in 1974 op het SCK•CEN in Mol. 
In eerste instantie was hij belast met de studies rond reactor-
veiligheid, leefmilieu en specifiek stralingsbescherming.
Nadien werd hij hoofd van de afdeling stralingsbescherming,
later gecumuleerd met de functie van departementshoofd van
de veiligheidsdienst en van de dienst voor fysische controle.
In 1995 werd hij benoemd tot directeur-generaal van het
SCK•CEN en werd hij gastdocent aan de Université Catholi-
que de Louvain.

Op wetenschappelijk vlak was hij
· Belgisch afgevaardigde voor de Euratom groep van exper-

ten over de reglementaire aspecten van de stralingsbe-
scherming 

· Lid van de wetenschappelijke raad voor ioniserende stra-
lingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleai-
re Controle

· Lid van de externe beoordelingscommissie van NRG
(Nuclear Research and consultancy Group,  Nederland) 

· Lid van verscheidene wetenschappelijke verenigingen
(Belgian Nuclear Society, American Nuclear Society, Bel-
gische Vereniging voor Stralingsbescherming, ...)

· Lid van verscheidene ad-hoc expertgroepen van de Euro-
pese Commissie

· Bestuurder van BELGONUCLEAIRE en Belgatom

Hij was ook oud-voorzitter van de raad van bestuur van het
OECD Halden reactor project in Noorwegen en secretaris van

De hoop van onze voorzitter, Paul Govaerts, om vandaag weer onder ons te mogen
zijn, werd spijtig genoeg geen werkelijkheid.

ir. Paul Govaerts werd geboren te Borsbeek op 16 september 1947.
Hij volbracht zijn universitaire studies aan onze Alma Mater waar hij in 1971 tot
natuurkundig ingenieur, richting kernwetenschappen promoveerde en volgde in 1994
een gespecialiseerde studie in de veiligheidstechnieken aan de Vrije Universiteit Brus-
sel (niveau 1).

CAWET (Comité van de Academie voor Wetenschappen en
Techniek).
Paul Govaerts is ook auteur van verschillende rapporten,
publicaties en internationale lezingen.

Hij was tevens
· Voorzitter van AIG (Alumnivereniging van de ingenieurs

afgestudeerd aan de Universiteit Gent) van 2003. Zijn
mandaat liep tot op vandaag 17/02/2006

· Voorzitter van AIG-Antwerpen van 1996 tot 1998
· Actief lid van de K VIV en AIG

Onze voorzitter, ir. Paul Govaerts, overleed na een slepende
ziekte op 25 januari 2006 te Edegem. 
Hij was 58 jaar.

In naam van de Raad van Bestuur uit ik mijn meest innige
deelneming aan zijn familie, en in het bijzonder aan zijn
vrouw Elly en zijn kinderen. Hij mocht van hen tot het einde
steun en affectie ontvangen en zijn verlies is voor hen zeker
zeer pijnlijk. We zullen ze in deze moeilijke periode van gan-
ser harte steunen.

Ook aan jullie, collega’s, die dikwijls jaren met hem hebben
samengewerkt en hem kennen als een warm en eerbiedig man,
met een zeer grote gedrevenheid en steeds open voor dialoog,
betuigen wij onze meest oprechte sympathie. 
Paul was een vriend voor velen, ook voor ons. 
We zullen hem missen, maar nooit vergeten.

AIG 69.qxd  22-03-2006  11:54  Pagina 3



AIG-nieuws Nr. 69, 1 april 2006, pagina 4 AIG-nieuws Nr. 69, 1 april 2006, pagina 5

H e t  l e v e n  v a n  d e  A I G H e t  l e v e n  v a n  d e  A I G

vervolg van pagina 3
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De Romeinen en onze kustvlakte, de verovering door Julius
Caesar, de historiek van het geologisch onderzoek, het kustei-
land Testerep … brengt ons tot het onderzoek in de kustvlak-
te dat door prof. Tavernier (van onze Alma Mater) vanaf de
jaren 1940 terug werd opgenomen en leidde tot de oprichting
van een systematische bodemkartering.

Dankzij deze bodemkartering kwamen in de periode 1950-
1960 talrijke publicaties, verhandelingen en rapporten tot
stand.
Vele hiervan zijn van de hand van o.a. prof. Ameryckx hij
lichtte vooral de Duinkerkse transgressies toe, waarvan hij de
begrenzing op kaart reconstrueerde. De regressies, waaronder
de ‘Romeinse’ en de ‘Karolingische’ werden door hem inge-
voerd.
De tweede helft van de jaren zeventig betekende echter een
grote ommekeer in het geologisch onderzoek van onze kust-
vlakte. Bij deze grote ommekeer dienen wij in de eerst plaats
de archeoloog prof. Hugo Thoen te vermelden die de proble-
matiek betreffende de verschillende Duinkerkse transgressies
opnieuw opnam. 

Bezoek aan Oostende Sint-Petrus en Pauluskerk.
Deze neogotische parel van architect de la Censurie en aanne-
mer Guillaume van Ophem, werd door Leopold II in 1905
ingehuldigd.

Op 14 augustus 1896 vatte de decanale kerk vuur en ging
praktisch volledig in de vlammen op.
Op 4 september 1905 werd de nieuwe decanale kerk in goti-
sche stijl door Mgr. Gustave Joseph Waffelaert, in aanwezig-
heid van Leopold II, ingehuldigd. Pas drie jaar later, op 31
augustus 1908 werd de kerk door Bisschop Waffelaert inge-
wijd.

De kerk weerspiegelt een krachtig esthetische expressie geba-
seerd op de middeleeuwse gotische bouwtechnieken en bouw-
principes en dit naar het voorbeeld van Viollet-Le-Ducs idea-
le 13e eeuwse kathedraal.

De zeshoekige Koninginnekapel maakt samen met de decana-
le kerk deel uit van één architecturaal concept.
In de kapel bevindt zich het praalgraf van de moeder van
Leopold II, Louise Marie d’Orleans (op 11 oktober 1850 in
Oostende overleden).

Bij de bouw van de kerk werd gebruik gemaakt van pierre de
Meuse; blauwe hardsteen uit de groeve van Moha of Cinal-
mont. De sluitstenen van de kruisribgewelven zijn uitgevoerd
in kalksteen uit de Yonne. De gewelfkappen zijn van Zand-
voordse klampsteen.

Leopold II  Koning-Bouwmeester.
We wandelen langs de koninklijke galerijen.
Een eerste galerij is gelegen naast het ‘Koninklijk Chalet’,
vervolgens doorheen een tweede thans genoemd ‘Koninklijke
Gaanderij’ ontworpen door architect Charles Girault waarvan
het terras volgens het Franse constructiesysteem Hennebicque

in gewapend beton werd gebouwd. De ‘Koninklijke Gaande-
rij’ is één van de oudste toepassingen van dit systeem in Bel-
gië.

Eveneens vermeldenswaardig is het Thermae Palace, waarvan
de plannen in 1930 werden opgemaakt.
Via de Koninginnelaan bereiken we:
De Koninklijke Noorse stallingen: deze stallingen van ontwer-
per Knudsen zijn een vermenging van Vikingstijl met Art Nou-
veau motieven. De centrale partij is sterk gelijkend op de Stav-
kirke uit de omgeving van Tronheim.  Het geheel van de stal-
lingen is in houtbouw en de daken zijn in rode pannen.
De sculpturen: even verder zijn er vier (gevel)sculpturen in
Euville steen, afkomstig van de beeldhouwer Jules Lagae.
Deze beelden waren afgewerkt in november 1904 en werden
geplaatst in de hoofdgevel van het vooroorlogse postgebouw
(W.O.II)

Leopold II Urbanist van de Periferie.
De ontwikkeling van de Koninginnelaan, de aanleg van twee
squares alsmede de aanleg van het Maria Hendrikapark zijn
enkele van de mooiste voorbeelden van de stedenbouwkundi-
ge politiek van Leopold II.

’s Middags: picknick meebrengen
’s Avonds: etentje in een restaurant in de omgeving (in de prijs
inbegrepen).
Vertrek: parking Geologisch Instituut S8, Krijgslaan 281, de
Sterre te Gent om 08u00 
Prijs: 38 euro p. p. te storten op rekening 448-0034751-26 van
Vzw Alumni Gent
ref. ‘Raversijde-Leopold II 06/05/06’. De betaling geldt als
inschrijving.
Info: ir. Walter Snauwaert, A. Chocqueelstraat 5, 8400 Oosten-
de - tel/.fax 059 70 41 39 
e-mail: studiebureau.snauwaert@skynet.be
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Uitschrijving prijs Prof. D. De Meulemeester-Piot

De AIG-Stichting schrijft de vijfjaarlijkse PRIJS PROF. D. DE MEULEMEESTER-PIOT uit.

Deze prijs, ter waarde van 3.000 euro, werd ingesteld tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
textieltechnologie, toegepaste mechanica of aanverwante vakken. Hij is voorbehouden aan een houder van een Belgisch univer-
sitair diploma, uitgereikt door een Faculteit Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen.

De kandidaturen moeten, uiterlijk tegen 31 oktober 2006 hun werk in drie exemplaren toezenden aan de voorzitter van de AIG-
Stichting, Lange Kruisstraat 29, te Gent. De tekst dient opgesteld te zijn in het Nederlands, het Frans, het Engels of het Duits.

Het delen van de prijs is niet toegelaten; nochtans kan de prijs worden toegekend aan verschillende auteurs die een gemeen-
schappelijk werk hebben voorgelegd. Bij gelijkwaardigheid van werken, zal de voorkeur gegeven worden aan het werk dat het
dichtst aanleunt bij de textieltechnologie.

IN MEMORIAM
ir. Paul E. J. GOVAERTS

Nadat hij als ontwikkelingsingenieur zijn carrière begon bij de
firma ETAP, startte hij in 1974 op het SCK•CEN in Mol. 
In eerste instantie was hij belast met de studies rond reactor-
veiligheid, leefmilieu en specifiek stralingsbescherming.
Nadien werd hij hoofd van de afdeling stralingsbescherming,
later gecumuleerd met de functie van departementshoofd van
de veiligheidsdienst en van de dienst voor fysische controle.
In 1995 werd hij benoemd tot directeur-generaal van het
SCK•CEN en werd hij gastdocent aan de Université Catholi-
que de Louvain.

Op wetenschappelijk vlak was hij
· Belgisch afgevaardigde voor de Euratom groep van exper-

ten over de reglementaire aspecten van de stralingsbe-
scherming 

· Lid van de wetenschappelijke raad voor ioniserende stra-
lingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleai-
re Controle

· Lid van de externe beoordelingscommissie van NRG
(Nuclear Research and consultancy Group,  Nederland) 

· Lid van verscheidene wetenschappelijke verenigingen
(Belgian Nuclear Society, American Nuclear Society, Bel-
gische Vereniging voor Stralingsbescherming, ...)

· Lid van verscheidene ad-hoc expertgroepen van de Euro-
pese Commissie

· Bestuurder van BELGONUCLEAIRE en Belgatom

Hij was ook oud-voorzitter van de raad van bestuur van het
OECD Halden reactor project in Noorwegen en secretaris van

De hoop van onze voorzitter, Paul Govaerts, om vandaag weer onder ons te mogen
zijn, werd spijtig genoeg geen werkelijkheid.

ir. Paul Govaerts werd geboren te Borsbeek op 16 september 1947.
Hij volbracht zijn universitaire studies aan onze Alma Mater waar hij in 1971 tot
natuurkundig ingenieur, richting kernwetenschappen promoveerde en volgde in 1994
een gespecialiseerde studie in de veiligheidstechnieken aan de Vrije Universiteit Brus-
sel (niveau 1).

CAWET (Comité van de Academie voor Wetenschappen en
Techniek).
Paul Govaerts is ook auteur van verschillende rapporten,
publicaties en internationale lezingen.

Hij was tevens
· Voorzitter van AIG (Alumnivereniging van de ingenieurs

afgestudeerd aan de Universiteit Gent) van 2003. Zijn
mandaat liep tot op vandaag 17/02/2006

· Voorzitter van AIG-Antwerpen van 1996 tot 1998
· Actief lid van de K VIV en AIG

Onze voorzitter, ir. Paul Govaerts, overleed na een slepende
ziekte op 25 januari 2006 te Edegem. 
Hij was 58 jaar.

In naam van de Raad van Bestuur uit ik mijn meest innige
deelneming aan zijn familie, en in het bijzonder aan zijn
vrouw Elly en zijn kinderen. Hij mocht van hen tot het einde
steun en affectie ontvangen en zijn verlies is voor hen zeker
zeer pijnlijk. We zullen ze in deze moeilijke periode van gan-
ser harte steunen.

Ook aan jullie, collega’s, die dikwijls jaren met hem hebben
samengewerkt en hem kennen als een warm en eerbiedig man,
met een zeer grote gedrevenheid en steeds open voor dialoog,
betuigen wij onze meest oprechte sympathie. 
Paul was een vriend voor velen, ook voor ons. 
We zullen hem missen, maar nooit vergeten.
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Tijdens een speciale viering in de namiddag werd voor de eer-
ste maal een 100-jarige collega, ir. Paul Hebbelynck (promotie
1927) met 78 jaar diploma gevierd!
De 100-jarige was, samen met zijn zoon ir. Bernard Hebbe-
lynck, aanwezig op deze viering.
Te dezer gelegenheid werd hem een speciaal aandenken
geschonken.

De jubilarissen van 75, 70, 60 en 50 jaar diploma werden hier
eveneens gevierd:

Met 75 jaar diploma (1930: irs. Carlos Caroen en Paul Bou-
dewijn, zij lieten zich verontschuldigen.
Met 70 jaar diploma (1935): er waren geen AIG-jubilarissen.
Met 60 jaar diploma (1945): ir. Marcel De Braekeleir, em. prof.
ir. Gaston De Leye, em. prof. ir. Gérard Demeester, ir. Emma-
nuel Flachet en ir. Julien Wymeersch.
Met 50 jaar diploma (1955): ir. Paul Bouquet, ir. Germain Car-
rette, ir. Christian Claeys, em. prof. dr. ir. René De Batist, em.
prof. ir. Urbain De Boitselier, ir. Jacques De Smet, ir. Jozef Fie-
libert, ir. Willy Frimout, ir. Marcel Leeuwerck, ir. Gaspard Lib-
brecht, ir. Gerard Meyns, em. prof. dr. ir. Roland Minne, ir.
Henri Rooze, ir. Walter Snauwaert, ir. Michel Soenen, Arthur
Van Overberge, em. prof. ir. Marc Vanwormhoudt, ir. André
Verkeyn.

Een speciaal eresaluut aan onze 25 jubilarissen!

Jubilarissen gevierd tijdens de 
algemene vergadering van 17 februari 2006

De jaarlijkse AIG-bijeenkomst een succesvolle 
gebeurtenis in een aangename sfeer!

Op vrijdag 17 februari 2006 werd de viering van de jubilaris-
sen, de algemene vergadering en het banket voor de achtste
maal gehouden in de zalen van Restaurant ‘t Boerenhof en
Kasteel Slotendries, Gentstraat 2 te 9040 Oostakker.

Zoals vorig jaar werd het banket voorafgegaan door een uitge-
breid aperitief en wandel-voorgerechtenbuffet waarbij eenieder
de gelegenheid had vele vrienden terug te zien en ook collega-
’s te ontmoeten van andere promoties. De hoofdschotel en het
nagerechtenbuffet werden opgediend aan de voorbehouden
tafels waar alle promotiejaren samen zaten met hun collega’s.

Deze formule kende opnieuw een groot succes en de inschrij-
vingen gebeurden tot op de laatste dag, We telden  nu 393 deel-
nemers aan het banket, 32 aan het concert, 45 aan de voor-
dracht en 46 aan de jaarvergadering. 

Tijdens de algemene vergadering werd ir. Christiaan Claeys tot
nieuwe voorzitter verkozen voor de periode 2006-2009.
Prof. dr. ir. D. De Zutter, decaan van de Faculteit Ingenieurs-
wetenschappen, gaf een korte maar interessante toespraak.

Van de 25 jubilarissen waren 16 collega’s aanwezig op de spe-
ciale viering in de namiddag, van de promotie 1930 waren er
geen aanwezig, van 1945 waren er 3 en van 1955 waren er 13
aanwezig. De respectievelijke curricula vitae van de aanwezi-
ge jubilarissen werden voorgelezen door de leden van het
dagelijks bestuur. 

Van de tussenliggende promoties 1940 waren er geen AIG-
jubilarissen en van 1950 waren er 19 AIG-jubilarissen waar-
van 5 aanwezig.

De namiddag werd afgesloten met een lezing over “Fibonacci
vs Da Vinci: ratio vs irratio” door de kleindochter van em.
prof. ir. Gaston De Leye en een postervoorstelling door zijn
dochter als eerbetoon aan hun zopas overleden moeder en
grootmoeder.

Ir. Paul Bouquet gaf een heel emotioneel relaas over zijn in
2005 overleden collega ir. Willy Steyaert (1955).

Nadien werden de aanwezigen feestelijk onthaald met een
sprankelend glas champagne waarbij ze in een aangename
sfeer mekaar konden terugvinden en gezellig bijpraten.

Ook dit jaar werd ter gelegenheid van de algemene vergade-
ring een postogram verstuurd naar het Koninklijk Hof.  

Simultaan met de algemene vergadering was er een alternatief
programma: een concert of een voordracht.

Het concert werd gebracht door het trio SAMARE van het
Conservatorium Hogeschool Gent. 
Hun optreden werd zeer gesmaakt door het aanwezige publiek.

De voordracht werd gegeven door prof. Bart DESSEIN, Chi-
nese taal en cultuur van de Vakgroep LW15 UGent, en had als
titel: “Ruling the Waves - China en de wereld in de 21ste

eeuw”. Alle deelnemers waren uitermate geboeid door de
gedreven spreker en de interessante uiteenzetting.

Sommige vierende promoties waren talrijk aanwezig, 1960
(22), 1965 (22), 1970 (15), 1975 (20), 1980 (18), 1985 (20),
1990 (8), 1995 (17), 2000 (20) en 2005 (20).
Er waren 242 ingenieurs van  de vierende promoties aanwezig.

Graag geven we een bijzondere vermelding voor de gangma-
kers: irs. Pierre Bouquet (1960), Roland Wissaert (1965), Ste-
faan Willequet (1970), Luc Taerwe (1975), Geert Vancoillie
(1980), Peter Erauw (1985), Karel Allaert (1990), Tarsi Tang-
he (1995), Fadi Glor (2000) en Maarten Impens (2005).
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Tijdens een speciale viering in de namiddag werd voor de eer-
ste maal een 100-jarige collega, ir. Paul Hebbelynck (promotie
1927) met 78 jaar diploma gevierd!
De 100-jarige was, samen met zijn zoon ir. Bernard Hebbe-
lynck, aanwezig op deze viering.
Te dezer gelegenheid werd hem een speciaal aandenken
geschonken.

De jubilarissen van 75, 70, 60 en 50 jaar diploma werden hier
eveneens gevierd:

Met 75 jaar diploma (1930: irs. Carlos Caroen en Paul Bou-
dewijn, zij lieten zich verontschuldigen.
Met 70 jaar diploma (1935): er waren geen AIG-jubilarissen.
Met 60 jaar diploma (1945): ir. Marcel De Braekeleir, em. prof.
ir. Gaston De Leye, em. prof. ir. Gérard Demeester, ir. Emma-
nuel Flachet en ir. Julien Wymeersch.
Met 50 jaar diploma (1955): ir. Paul Bouquet, ir. Germain Car-
rette, ir. Christian Claeys, em. prof. dr. ir. René De Batist, em.
prof. ir. Urbain De Boitselier, ir. Jacques De Smet, ir. Jozef Fie-
libert, ir. Willy Frimout, ir. Marcel Leeuwerck, ir. Gaspard Lib-
brecht, ir. Gerard Meyns, em. prof. dr. ir. Roland Minne, ir.
Henri Rooze, ir. Walter Snauwaert, ir. Michel Soenen, Arthur
Van Overberge, em. prof. ir. Marc Vanwormhoudt, ir. André
Verkeyn.

Een speciaal eresaluut aan onze 25 jubilarissen!

Jubilarissen gevierd tijdens de 
algemene vergadering van 17 februari 2006

De jaarlijkse AIG-bijeenkomst een succesvolle 
gebeurtenis in een aangename sfeer!

Op vrijdag 17 februari 2006 werd de viering van de jubilaris-
sen, de algemene vergadering en het banket voor de achtste
maal gehouden in de zalen van Restaurant ‘t Boerenhof en
Kasteel Slotendries, Gentstraat 2 te 9040 Oostakker.

Zoals vorig jaar werd het banket voorafgegaan door een uitge-
breid aperitief en wandel-voorgerechtenbuffet waarbij eenieder
de gelegenheid had vele vrienden terug te zien en ook collega-
’s te ontmoeten van andere promoties. De hoofdschotel en het
nagerechtenbuffet werden opgediend aan de voorbehouden
tafels waar alle promotiejaren samen zaten met hun collega’s.

Deze formule kende opnieuw een groot succes en de inschrij-
vingen gebeurden tot op de laatste dag, We telden  nu 393 deel-
nemers aan het banket, 32 aan het concert, 45 aan de voor-
dracht en 46 aan de jaarvergadering. 

Tijdens de algemene vergadering werd ir. Christiaan Claeys tot
nieuwe voorzitter verkozen voor de periode 2006-2009.
Prof. dr. ir. D. De Zutter, decaan van de Faculteit Ingenieurs-
wetenschappen, gaf een korte maar interessante toespraak.

Van de 25 jubilarissen waren 16 collega’s aanwezig op de spe-
ciale viering in de namiddag, van de promotie 1930 waren er
geen aanwezig, van 1945 waren er 3 en van 1955 waren er 13
aanwezig. De respectievelijke curricula vitae van de aanwezi-
ge jubilarissen werden voorgelezen door de leden van het
dagelijks bestuur. 

Van de tussenliggende promoties 1940 waren er geen AIG-
jubilarissen en van 1950 waren er 19 AIG-jubilarissen waar-
van 5 aanwezig.

De namiddag werd afgesloten met een lezing over “Fibonacci
vs Da Vinci: ratio vs irratio” door de kleindochter van em.
prof. ir. Gaston De Leye en een postervoorstelling door zijn
dochter als eerbetoon aan hun zopas overleden moeder en
grootmoeder.

Ir. Paul Bouquet gaf een heel emotioneel relaas over zijn in
2005 overleden collega ir. Willy Steyaert (1955).

Nadien werden de aanwezigen feestelijk onthaald met een
sprankelend glas champagne waarbij ze in een aangename
sfeer mekaar konden terugvinden en gezellig bijpraten.

Ook dit jaar werd ter gelegenheid van de algemene vergade-
ring een postogram verstuurd naar het Koninklijk Hof.  

Simultaan met de algemene vergadering was er een alternatief
programma: een concert of een voordracht.

Het concert werd gebracht door het trio SAMARE van het
Conservatorium Hogeschool Gent. 
Hun optreden werd zeer gesmaakt door het aanwezige publiek.

De voordracht werd gegeven door prof. Bart DESSEIN, Chi-
nese taal en cultuur van de Vakgroep LW15 UGent, en had als
titel: “Ruling the Waves - China en de wereld in de 21ste

eeuw”. Alle deelnemers waren uitermate geboeid door de
gedreven spreker en de interessante uiteenzetting.

Sommige vierende promoties waren talrijk aanwezig, 1960
(22), 1965 (22), 1970 (15), 1975 (20), 1980 (18), 1985 (20),
1990 (8), 1995 (17), 2000 (20) en 2005 (20).
Er waren 242 ingenieurs van  de vierende promoties aanwezig.

Graag geven we een bijzondere vermelding voor de gangma-
kers: irs. Pierre Bouquet (1960), Roland Wissaert (1965), Ste-
faan Willequet (1970), Luc Taerwe (1975), Geert Vancoillie
(1980), Peter Erauw (1985), Karel Allaert (1990), Tarsi Tang-
he (1995), Fadi Glor (2000) en Maarten Impens (2005).
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Een brokje VTK-nostalgie op het internet

Wie (nog) eens ‘t Civielke van 1977 wil lezen of de affiche van VTK’s eerste Vooruit TD uit 1986 wil bekijken, die hoeft maar
te surfen naar de archiefrubriek op de website van AIG’s zustervereniging VTKalumni. Daar zie je de eerste steen van een histo-
risch bouwwerk: het digitaal archief van VTK. AIG-nieuws vroeg voorzitter Jan Lagast om tekst en uitleg.

AIG-nieuws: Welke soort informatie zit er vandaag al in jullie archief, Jan?

Jan Lagast: Voor alle duidelijkheid, het gaat voorlopig slechts om een eerste on-line smaakmakertje. Er staan nu drie Civiel-
kes en vier affiches van verschillende VTK-generaties op de archiefrubriek van onze website. Een kwestie van de bezoeker al
een eerste brok nostalgie te kunnen voorschotelen en aan te geven waarmee VTKalumni zich zoal bezig wil houden. 

AIG-nieuws: Hoe zal die archiefinformatie evolueren? 

Lagast: Langzaam maar zeker. Het is wellicht slechts een natte droom om ooit alle Civielkes, affiches, foto’s en video’s van
VTK on-line bij elkaar te brengen, maar het kan alvast geen kwaad om een droom te koesteren en te proberen stuk voor stuk
de geschiedenis weder samen te stellen. Vandaag zijn we al tevreden met de eerste spontane inzendingen van oud-VTK’ers en
van het archief van VTK zelf. Vooral het Civielke van ’77 is een leuk archiefstuk. Fijn om te lezen … en leuk om vast te stel-
len dat de grote baas van Tele Atlas bijvoorbeeld ooit nog VTK-stencils volschreef. Overigens is ook het onthaal-Civielke van
’85 een interessant historisch stuk. Dat komt uit mijn studententijd – wat vliegt de tijd (zucht). Het bevat een beschrijving van
alle vakken uit die tijd en geeft raad aan studenten om zich goed voor te bereiden op de ‘repets’. 

AIG-nieuws: Is er veel belangstelling voor zo’n digitaal archief? 

Lagast: Echt wel, ja. We hebben ons vorige zomer beraden over de motivatoren van oud-VTK’ers om in VTKalumni geïnte-
resseerd te zijn. Vrienden van vroeger terugvinden is één sterk punt. Maar het vleugje nostalgie via een digitaal archief blijkt de
echte killerapplicatie te zijn, vooral dan bij ingenieurs die al wat langer van de Plateau weg zijn. Dat heeft wellicht te maken
met het feit dat de meeste oud-VTK’ers opgeslorpt worden door hun carrière, gezin en andere verantwoordelijkheden. Daardoor
zijn ze moeilijk te overhalen om zich regelmatig fysiek te verplaatsen. Een digitaal uitstapje kan er bij de meesten wél nog af. 

AIG-nieuws: Hoe staat het in het algemeen met de belangstelling voor VTKalumni? 

Lagast: Het gaat goed, dank je. We hebben nu iets meer dan 400 namen en e-mailadressen in onze database en dat aantal neemt
met de dag toe. Aanvankelijk kwamen die gegevens uit oude VTK-lijsten en uit losse vriendenkringen die na het afstuderen de
tand des tijds hadden doorstaan. De laatste weken begint ook de website zijn werk te doen en krijgen we regelmatig nieuwe
leden. Meestal gaat het dan om doorverwijzingen: leden die andere leden op de hoogte brengen van onze website. 

AIG-nieuws: Wat staat er nog op de kalender van VTKalumni?

Lagast: Kijk gerust even op onze website, zou ik zeggen (lacht). Let wel, VTKalumni is geen organisator van  activiteiten. We
willen wél een katalysator zijn voor andere organisaties waar oud-VTK’ers welkom zijn. Zo helpen we graag AIG en K VIV-
Oost-Vlaanderen om jonge mensen naar de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te lokken, wat ook dit jaar een 50’tal extra deelnemers
opleverde. VTK helpen we dan weer om oudgedienden de weg te wijzen naar het Galabal en de VTK-show. En dan zijn er ook
nog onze alumnikringen, die op eigen initiatief activiteiten inrichten voor hun generatiegenoten, meestal in beperkte kring. De
website van VTKalumni zal er binnenkort voor zorgen dat ook hun activiteiten bij andere oud-VTK’ers onder de aandacht
komen. Maar voor het zover is, heeft ons webteam nog werk aan de winkel.

AIG-nieuws: Hou ons beslist op de hoogte, Jan.

Lagast: Zal ik zeker doen. En alvast dank aan AIG voor de collegiale samenwerking. 

(prof. dr. ir. Patrick De Baets)

VTKalumni worden gratis lid.

Heb je ooit één avond meegewerkt aan een activiteit van VTK? Dan kan je gratis lid worden van VTKalumni v.z.w. via de web-
site www.vtkalumni.be.

Oproep “grote schoonmaak” …

1) Heb je nog een oude showaffiche of een Civielke uit een grijs verleden op zolder liggen? Laat het dan weten aan
archief@vtkalumni.be. Dan kan dat historisch stuk misschien aan een nieuw digitaal leven beginnen … 

2) Hebt u toevallig in uw bedrijf een A1-kleurenscanner? Dan zou u VTKalumni een groot plezier kunnen doen door een aan-
tal van onze archiefstukken in te scannen. Laat het beslist weten via archief@vtkalumni.be. Alvast hartelijk dank!

Onderscheiden 

Dr. ir. Sebastian Verhelst heeft de VDK Prijs voor Duurzame
Ontwikkeling ontvangen voor zijn doctoraatsonderzoek
‘Onderzoek naar de verbranding in waterstofverbrandingsmo-
toren’ (promotor: prof. R. Sierens). Deze tweejaarlijkse weten-
schappelijke prijs ter waarde van 10.000 euro wordt uitgereikt
door VDK spaarbank aan jonge Vlaamse onderzoekers, die een
bijzondere bijdrage leveren aan het onderzoek omtrent duurza-
me ontwikkeling. De prijsuitreiking vond plaats op dinsdag 13
december 2005 om 18u00 in de Aula van de UGent. Sebastian
Verhelst is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Mecha-
nica van Stroming, Warmte en Verbranding van de Faculteit
Ingenieurswetenschappen. 

Dimitar Milenkov, student Master in Nuclear Engineering aan
de UGent-FirW heeft de BNEN (Belgian Nuclear higher Edu-
cation Network) Prijs voor het Academiejaar 2005-2006 ont-
vangen. Om de Master in Nuclear Engineering te promoten,
wordt de prijs toegekend aan twee studenten van de inter-uni-
versitaire opleiding (UGent, KULeuven, VUB, UCL, ULiège),
die tijdens hun voorafgaande studies uitzonderlijke resultaten
behaald hebben. 

Het artikel ‘Acid attack of self-compacting concrete’, geschre-
ven door V. Boel, K. Audenaert en G. De Schutter (vakgroep
Bouwkundige Constructies) werd tijdens de International Con-
ference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting,
ICCRRR 2005 in Kaapstad bekroond met een ‘Best paper
award’.

De Wetenschappelijke Prijs Barco/FWO, ter waarde van 5000
euro, ging naar Steven Staelens (vakgroep Elektronica en Infor-
matiesystemen) voor zijn werk ‘Monte-Carlomodel met klini-
sche impact op de optimalisatie van nucleaire medische
SPECT-beeldvorming’.

Linda Tessens (vakroep Telecommunicatie en Informatiever-
werking) ontving één van de jaarlijkse Barco/FWO Prijzen, ter
waarde van 2500 euro, voor haar bijdrage ‘Tracking van een
Head Mounted Display in Ware Tijd’ (promotoren: prof. Wil-
fried Philips en Luc Van Gool (ETH Zürich)).

De onderzoeksgroep INTEC_design, o.l.v. prof. Jan Vandewe-
ge en dr. ir. Xing-Zhi Qiu, heeft met het ontwerp van hogesnel-
heidschips voor glasvezel-tot-aan-huis-netwerken een certifica-
tie ontvangen van ST Micro-electronics, de grootste Europese
chipfabrikant. Met dit zeldzaam certificaat wordt de ontwerper-
varing van INTEC_design geprezen.

Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
starten eerste gezamenlijke master in fotonica

De Faculteiten Ingenieurswetenschappen van de Vrije Univer-
siteit Brussel en de Universiteit Gent starten vanaf 1 oktober
2007 met een gezamenlijke Master in de Ingenieursweten-

schappen: Fotonica. Op 16 februari 2006 ondertekenden de
rectoren Paul Van Cauwenberge en Benjamin Van Camp en de
decanen van de twee Faculteiten Ingenieurswetenschappen in
het Brusselse Paleis der Academiën het raamakkoord dat aan de
basis ligt van deze gloednieuwe interuniversitaire opleiding.
Deze Master is de eerste in zijn soort in Vlaanderen.

De inhoud van de opleiding is ambitieus: de opleiding wil de
student grondige inzichten en vaardigheden bijbrengen in o.a.
lasers, fotonische materialen, componenten en systemen zoals
optische sensoren en detectoren. Zowel de basisfysica, als het
ontwerp en de aanwending van fotonische componenten in
systemen komen aan bod. Daarnaast behoudt de opleiding haar
breed karakter door de mogelijkheid om een belangrijk keuze-
pakket - een zogenaamde minor - te volgen in ICT, elektronica,
materiaalkunde, natuurkunde, bedrijfskunde, ... Dankzij het
brede netwerk aan industriële contacten zullen de studenten de
mogelijkheid krijgen om stage te lopen in bedrijven waar inno-
vatie tot de bedrijfscultuur behoort.

Reeds sinds 2004 draait deze interuniversitaire aanpak proef in
de vorm van opties binnen de bestaande opleidingen burgerlijk
ingenieur, maar vanaf 2007 zal de ‘Master in de Ingenieurswe-
tenschappen:  Fotonica’ een autonome interuniversitaire inge-
nieursopleiding worden. Bovendien heeft de Europese Unie
aan een consortium met ondermeer de Universiteit Gent en de
Vrije Universiteit Brussel groen licht gegeven voor de uitwer-
king van een Europese Erasmus Mundus Master of Science in
Photonics (www.master-photonics.org). Erasmus Mundus is
een samenwerkings- en mobiliteitsprogramma van de Europe-
se Unie. 

Het wil de positie van de EU als ‘Centre of Excellence’ voor
onderwijs veilig stellen, verder uitbouwen en promoten. Omdat
de EU ernaar streeft van de Erasmus Mundus Masters echte
topmasters te maken, worden heel strenge criteria gehanteerd
tijdens de selectieprocedure. Uiteindelijk werden slechts 21
van de 120 ingediende voorstellen geselecteerd, waaronder de
Master of Science in Photonics. Deze Engelstalige opleiding in
Fotonica - die reeds volgend academiejaar van start gaat voor
minstens 27 niet EU-studenten en een voorlopig nog niet
gekend aantal EU-studenten - zal, samen met de twee Vlaamse
instellingen, worden ingevuld door drie buitenlandse partners:
de University of St. Andrews (Groot-Brittannië), de Heriot-
Watt University (Groot-Brittannië) en de Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH Stockholm, Zweden). Het onderwijsaanbod
zal in Vlaanderen volledig samenlopen met dat van de Inter-
universitaire Master in de Ingenieurswetenschappen: Fotonica.
Prof. Roel Baets van de Universiteit Gent treedt op als coördi-
nator van de globale opleiding voor het Erasmus Mundus pro-
gramma en is de eerste voorzitter van de opleidingsraad van de
Interuniversitaire Master. Prof. Irina Veretennicoff van de vak-
groep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (TONA) is vice-
voorzitter van deze opleidingsraad, die eminente ZAP-leden
bijeenbrengt uit verschillende vakgroepen van beide univer-
siteiten.
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Wie (nog) eens ‘t Civielke van 1977 wil lezen of de affiche van VTK’s eerste Vooruit TD uit 1986 wil bekijken, die hoeft maar
te surfen naar de archiefrubriek op de website van AIG’s zustervereniging VTKalumni. Daar zie je de eerste steen van een histo-
risch bouwwerk: het digitaal archief van VTK. AIG-nieuws vroeg voorzitter Jan Lagast om tekst en uitleg.

AIG-nieuws: Welke soort informatie zit er vandaag al in jullie archief, Jan?

Jan Lagast: Voor alle duidelijkheid, het gaat voorlopig slechts om een eerste on-line smaakmakertje. Er staan nu drie Civiel-
kes en vier affiches van verschillende VTK-generaties op de archiefrubriek van onze website. Een kwestie van de bezoeker al
een eerste brok nostalgie te kunnen voorschotelen en aan te geven waarmee VTKalumni zich zoal bezig wil houden. 

AIG-nieuws: Hoe zal die archiefinformatie evolueren? 

Lagast: Langzaam maar zeker. Het is wellicht slechts een natte droom om ooit alle Civielkes, affiches, foto’s en video’s van
VTK on-line bij elkaar te brengen, maar het kan alvast geen kwaad om een droom te koesteren en te proberen stuk voor stuk
de geschiedenis weder samen te stellen. Vandaag zijn we al tevreden met de eerste spontane inzendingen van oud-VTK’ers en
van het archief van VTK zelf. Vooral het Civielke van ’77 is een leuk archiefstuk. Fijn om te lezen … en leuk om vast te stel-
len dat de grote baas van Tele Atlas bijvoorbeeld ooit nog VTK-stencils volschreef. Overigens is ook het onthaal-Civielke van
’85 een interessant historisch stuk. Dat komt uit mijn studententijd – wat vliegt de tijd (zucht). Het bevat een beschrijving van
alle vakken uit die tijd en geeft raad aan studenten om zich goed voor te bereiden op de ‘repets’. 

AIG-nieuws: Is er veel belangstelling voor zo’n digitaal archief? 

Lagast: Echt wel, ja. We hebben ons vorige zomer beraden over de motivatoren van oud-VTK’ers om in VTKalumni geïnte-
resseerd te zijn. Vrienden van vroeger terugvinden is één sterk punt. Maar het vleugje nostalgie via een digitaal archief blijkt de
echte killerapplicatie te zijn, vooral dan bij ingenieurs die al wat langer van de Plateau weg zijn. Dat heeft wellicht te maken
met het feit dat de meeste oud-VTK’ers opgeslorpt worden door hun carrière, gezin en andere verantwoordelijkheden. Daardoor
zijn ze moeilijk te overhalen om zich regelmatig fysiek te verplaatsen. Een digitaal uitstapje kan er bij de meesten wél nog af. 

AIG-nieuws: Hoe staat het in het algemeen met de belangstelling voor VTKalumni? 

Lagast: Het gaat goed, dank je. We hebben nu iets meer dan 400 namen en e-mailadressen in onze database en dat aantal neemt
met de dag toe. Aanvankelijk kwamen die gegevens uit oude VTK-lijsten en uit losse vriendenkringen die na het afstuderen de
tand des tijds hadden doorstaan. De laatste weken begint ook de website zijn werk te doen en krijgen we regelmatig nieuwe
leden. Meestal gaat het dan om doorverwijzingen: leden die andere leden op de hoogte brengen van onze website. 

AIG-nieuws: Wat staat er nog op de kalender van VTKalumni?

Lagast: Kijk gerust even op onze website, zou ik zeggen (lacht). Let wel, VTKalumni is geen organisator van  activiteiten. We
willen wél een katalysator zijn voor andere organisaties waar oud-VTK’ers welkom zijn. Zo helpen we graag AIG en K VIV-
Oost-Vlaanderen om jonge mensen naar de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te lokken, wat ook dit jaar een 50’tal extra deelnemers
opleverde. VTK helpen we dan weer om oudgedienden de weg te wijzen naar het Galabal en de VTK-show. En dan zijn er ook
nog onze alumnikringen, die op eigen initiatief activiteiten inrichten voor hun generatiegenoten, meestal in beperkte kring. De
website van VTKalumni zal er binnenkort voor zorgen dat ook hun activiteiten bij andere oud-VTK’ers onder de aandacht
komen. Maar voor het zover is, heeft ons webteam nog werk aan de winkel.

AIG-nieuws: Hou ons beslist op de hoogte, Jan.

Lagast: Zal ik zeker doen. En alvast dank aan AIG voor de collegiale samenwerking. 

(prof. dr. ir. Patrick De Baets)

VTKalumni worden gratis lid.

Heb je ooit één avond meegewerkt aan een activiteit van VTK? Dan kan je gratis lid worden van VTKalumni v.z.w. via de web-
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archief@vtkalumni.be. Dan kan dat historisch stuk misschien aan een nieuw digitaal leven beginnen … 

2) Hebt u toevallig in uw bedrijf een A1-kleurenscanner? Dan zou u VTKalumni een groot plezier kunnen doen door een aan-
tal van onze archiefstukken in te scannen. Laat het beslist weten via archief@vtkalumni.be. Alvast hartelijk dank!

Onderscheiden 

Dr. ir. Sebastian Verhelst heeft de VDK Prijs voor Duurzame
Ontwikkeling ontvangen voor zijn doctoraatsonderzoek
‘Onderzoek naar de verbranding in waterstofverbrandingsmo-
toren’ (promotor: prof. R. Sierens). Deze tweejaarlijkse weten-
schappelijke prijs ter waarde van 10.000 euro wordt uitgereikt
door VDK spaarbank aan jonge Vlaamse onderzoekers, die een
bijzondere bijdrage leveren aan het onderzoek omtrent duurza-
me ontwikkeling. De prijsuitreiking vond plaats op dinsdag 13
december 2005 om 18u00 in de Aula van de UGent. Sebastian
Verhelst is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Mecha-
nica van Stroming, Warmte en Verbranding van de Faculteit
Ingenieurswetenschappen. 

Dimitar Milenkov, student Master in Nuclear Engineering aan
de UGent-FirW heeft de BNEN (Belgian Nuclear higher Edu-
cation Network) Prijs voor het Academiejaar 2005-2006 ont-
vangen. Om de Master in Nuclear Engineering te promoten,
wordt de prijs toegekend aan twee studenten van de inter-uni-
versitaire opleiding (UGent, KULeuven, VUB, UCL, ULiège),
die tijdens hun voorafgaande studies uitzonderlijke resultaten
behaald hebben. 

Het artikel ‘Acid attack of self-compacting concrete’, geschre-
ven door V. Boel, K. Audenaert en G. De Schutter (vakgroep
Bouwkundige Constructies) werd tijdens de International Con-
ference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting,
ICCRRR 2005 in Kaapstad bekroond met een ‘Best paper
award’.

De Wetenschappelijke Prijs Barco/FWO, ter waarde van 5000
euro, ging naar Steven Staelens (vakgroep Elektronica en Infor-
matiesystemen) voor zijn werk ‘Monte-Carlomodel met klini-
sche impact op de optimalisatie van nucleaire medische
SPECT-beeldvorming’.

Linda Tessens (vakroep Telecommunicatie en Informatiever-
werking) ontving één van de jaarlijkse Barco/FWO Prijzen, ter
waarde van 2500 euro, voor haar bijdrage ‘Tracking van een
Head Mounted Display in Ware Tijd’ (promotoren: prof. Wil-
fried Philips en Luc Van Gool (ETH Zürich)).

De onderzoeksgroep INTEC_design, o.l.v. prof. Jan Vandewe-
ge en dr. ir. Xing-Zhi Qiu, heeft met het ontwerp van hogesnel-
heidschips voor glasvezel-tot-aan-huis-netwerken een certifica-
tie ontvangen van ST Micro-electronics, de grootste Europese
chipfabrikant. Met dit zeldzaam certificaat wordt de ontwerper-
varing van INTEC_design geprezen.

Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
starten eerste gezamenlijke master in fotonica

De Faculteiten Ingenieurswetenschappen van de Vrije Univer-
siteit Brussel en de Universiteit Gent starten vanaf 1 oktober
2007 met een gezamenlijke Master in de Ingenieursweten-

schappen: Fotonica. Op 16 februari 2006 ondertekenden de
rectoren Paul Van Cauwenberge en Benjamin Van Camp en de
decanen van de twee Faculteiten Ingenieurswetenschappen in
het Brusselse Paleis der Academiën het raamakkoord dat aan de
basis ligt van deze gloednieuwe interuniversitaire opleiding.
Deze Master is de eerste in zijn soort in Vlaanderen.

De inhoud van de opleiding is ambitieus: de opleiding wil de
student grondige inzichten en vaardigheden bijbrengen in o.a.
lasers, fotonische materialen, componenten en systemen zoals
optische sensoren en detectoren. Zowel de basisfysica, als het
ontwerp en de aanwending van fotonische componenten in
systemen komen aan bod. Daarnaast behoudt de opleiding haar
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pakket - een zogenaamde minor - te volgen in ICT, elektronica,
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king van een Europese Erasmus Mundus Master of Science in
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se Unie. 
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Permanente vorming

Materiaalkennis – Materialen leren begrijpen

De opleiding geeft inzicht in de karakteristieken van de materiaalklassen: metalen, keramische stoffen, polymeren en composie-
ten. Door dit inzicht zal men begrijpen waarom de verschillende materiaalklassen zich gedragen zoals wij dagelijks ervaren en
op basis van welke principes hun eigenschappen gewijzigd kunnen worden. Wegens het groot industrieel belang ervan wordt de
klemtoon gelegd op de metallische materialen.
Op basis van chemische samenstelling en microstructurele opbouw worden de gebruikseigenschappen van de materialen beschre-
ven en verklaard. Er wordt gewezen op de beperkingen van elke materiaalklasse en op de mogelijkheden die de huidige techno-
logie biedt om tot aan de grenzen van de hoogst mogelijke eigenschappen te komen. Mechanische eigenschappen van de materi-
alen binnen de verschillende materiaalklassen komen ruim aan bod. Ook technieken, gebruikt om de materialen te karakteriseren,
zoals de mechanische beproevingsmethodes en de microscopische analysetechnieken worden uitgelegd.
De opleiding is gericht naar een technologisch geïnteresseerd breed publiek, met een basiskennis van de fysica, de chemie en de
ingenieurswetenschappen. 
De opleiding omvat 5 modules. De lessen gaan door op dinsdagavond (start op 18 april 2006, einde op 31 oktober 2006)

Black Belt in Lean

‘Lean’ is een business strategie om uw organisatie competitiever te maken en de performantie te verhogen. Dit wordt gereali-
seerd door het doorgedreven elimineren van al wat ‘verspilling’ is; d.w.z. alle activiteiten die geen waarde toevoegen in de ogen
van de klant en waarvoor hij bijgevolg niet wil betalen.
In de jaren ’90 besefte men dat de gebruikte tools en technieken van het succesvol ‘Toyota Production System’, om de beste kwa-
liteit aan de laagste prijs en in de kortste tijd te leveren, universeel zijn en ook bij andere bedrijven de competitiviteit kunnen ver-
hogen. Een vertaling van dit systeem werd ‘Lean Thinking’ genoemd. Ook in administratieve processen en dienstenbedrijven
(zowel overheid als privé) kan Lean toegepast worden als verbetering van klantgerichtheid en van kostenvermindering. Zieken-
huizen kunnen zo de kostprijs per interventie verlagen en tezelfdertijd patiënten en personeel een hogere voldoening schenken.
In tegenstelling tot bestaande opleidingen die een algemene overzichtskennis of de basistechnieken van Lean aanbieden, komt
deze ‘Black Belt in Lean’ opleiding tegemoet aan de nood aan een grondige opleiding waarbij ook meer geavanceerde Lean tech-
nieken behandeld worden. Het label “Black Belt” waarborgt een kennisniveau van de deelnemer om binnen zijn organisatie zelf
Lean projecten te leiden, de teamleden te instrueren en te begeleiden, en het voortouw te nemen in de implementatie. 

De opleiding is een “step-in” opleiding. Dit wil zeggen dat iemand, na het volgen van module 1 (Green Belt) nog kan beslissen
om ofwel nog module 5 te volgen en een Lean Champion certificaat te behalen ofwel de volledige opleiding te volgen en een
Black Belt te behalen.
Het aantal inschrijvingen is beperkt. Geslaagden worden automatisch lid van het Lean Forum België waar bedrijven die Lean
daadwerkelijk implementeren onderling ervaring uitwisselen.
De opleiding bestaat uit 5 modules + bedrijfsbezoeken. De opleiding start op 27 april 2006.

Milieucoördinator type A en type B via afstandsleren (vrije instap)

Via afstandsleren bepaalt de cursist zelf wanneer hij/zij start met de opleiding. Via de cd’s met opgenomen lessen in streaming
video, het leerplatform via internet en de contactdagen kan men in max. 3 jaar tijd het getuigschrift behalen.
De eerstvolgende halfjaarlijkse infoavond is voorzien op 20 april 2006.

De lessen worden gegeven in de IVPV-leszaal - Gebouw Magnel - Technologiepark 904 – Zwijnaarde
Voor elke module kan afzonderlijk ingeschreven worden.
Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.

Voor alle opleidingen: informatie en inschrijving: www.ivpv.UGent.be
Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde
Tel. 09 264 55 82 - fax: 09 264 56 05 - e-mail: ivpv@UGent.be 

Wij aanvaarden de opleidingscheques van het Vlaamse Gewest.

vervolg van pagina 9

Vlaanderen is een pionier in fotonica

Fotonica, de studie van licht, de interactie van licht met mate-
rie en de toepassingen hiervan, wordt alom erkend als een inno-
vatieve discipline die in deze 21ste eeuw steeds meer aan
belang wint. Toepassingen zijn overal voorhanden: in de infor-
matie- en communicatiesector, de geneeskunde en de biotech-
nologie, de (grote of gesofisticeerde) instrumenten voor bij-
voorbeeld materiaalonderzoek, maar ook in de kosmologie, de
bouwkunde, de kwaliteitscontrole van producten. 

Fotonica, een discipline die zowel elementen van de elektroni-
ca en de fysica als van materiaaltechnologieën en micro- en
nanotechnologie integreert, vraagt om een brede, multidiscipli-
naire aanpak en een uitgebreid spectrum aan competenties en
infrastructuur. Vlaanderen speelt hierin een belangrijke voor-
trekkersrol. De twee grootste Europese ‘Networks of Excellen-
ce’ in de fotonica worden gecoördineerd door respectievelijk de
Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. 

De vakgroep van professor Roel Baets, die geassocieerd is met
IMEC, is coördinator van het Europees netwerk ePIXnet, over
optische chips. De vakgroep van professor Hugo Thienpont
(Vrije Universiteit Brussel) is sinds vorig jaar coördinator van
het Europees netwerk NEMO op gebied van micro-optica.
Prof. Hugo Thienpont zal op 2 april 2006 ook een groot inter-
nationaal congres over fotonica voorzitten in Straatsburg.
Zowel aan de Vrije Universiteit Brussel als aan de Universiteit
Gent werken de betrokken vakgroepen ook nauw samen met de
industrie voor het ontwikkelen van nieuwe producten en toe-
passingen. 

Belangrijke data

6 mei 2006: extra infobeurs voor alle opleidingen in de Aula,
Voldersstraat 9, 9000 Gent

8 juli 2006 om 10u.00: plechtige proclamatie FirW (1ste exa-
menperiode) Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Doctoraten aan de UGent-FirW

Coconzijde en spinrag in weefselengineering
Auteur: Kris Gellynck
Promotor: prof. Paul Kiekens, prof. Johan Mertens
Publieke verdediging: 6 maart 2006

Ontwerp van laagvermogen hoogspanningsaanstuurchips voor
bi-stabiele vloeibaar kristal beeldschermen
Auteur: Wim Hendrix
Promotor: prof. Jan Doutreloigne
Publieke verdediging: 1 maart 2006

Model orde reductie in de context van interconnecties
Auteur: Gunther Lippens
Promotor: prof. Daniël De Zutter, prof. Luc Knockaert
Publieke verdediging: 1 maart 2006

Laagfrequente magnetische afscherming van elektrische
installaties
Auteur: Peter Sergeant 
Promotor: prof. Luc Dupré, prof. Jan Melkebeek
Publieke verdediging op 28 februari 2006

Karakterisatie en simulatie van drie-dimensionale vaste stof
zonnecellen
Auteur:  Catelijne Grasso
Promotor: prof. Marc Burgelman
Publieke verdediging: 24 februari 2006

Dynamisch gedrag van oscillatornetwerken
Auteur: Jonathan Rogge
Promotor: prof. Dirk Aeyels
Publieke verdediging: 20 februari 2006

Zn-Al-Mg deklagen: Thermodynamische analyse en micro-
structurele eigenschappen
Auteur: Evy De Bruycker
Promotor: prof. Bruno De Cooman
Publieke verdediging: 26 januari 2006

Steeds meer internationale ingenieursstages

Steeds meer studenten zijn geïnteresseerd in buitenlandse sta-
ges tijdens de zomerperiode. Daarnaast bieden ook steeds
meer Belgische bedrijven stages aan voor internationale stu-

denten. Dat is gebleken tijdens de 58ste General Conference
van het internationale stageprogramma IAESTE in Marsasca-
la, Malta. IAESTE Belgium heeft op deze conferentie meer
dan 70 stages uitgewisseld. Zowel het aantal aangeboden sta-
geplaatsen voor internationale studenten (73 t.o.v. 42), als het
aantal Belgische studenten dat zich kandidaat stelt om een
internationale stage uit te voeren (110 t.o.v. 86) is enorm
gestegen in vergelijking met vorig jaar. Toch wil IAESTE Bel-
gium (waarvan zowel VUB als UGent lid zijn), ook volgend
jaar nog verder groeien. Enkel op die manier kan tegemoet
gekomen worden aan de eisen van studenten & bedrijven voor
een grotere internationalisering.
IAESTE is een internationaal stageprogramma waarvan meer
dan 80 landen lid zijn. De vereniging werkt met bilaterale uit-
wisseling: voor elke internationale student die in een Belgisch
bedrijf een stage loopt, kan ook 1 Belgische student naar het
buitenland voor een stage. IAESTE biedt daarenboven een
volledige administratieve ondersteuning aan bedrijven die
buitenlandse stagiairs ontvangen en zorgt voor een sociaal
programma voor de buitenlanders. 
Meer info op belgium@iaeste.be

Wilt u meer info over deze artikels? 
Stuur ons een mailtje op info.firw@ugent.be!
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Activiteit Afdeling Soort Waar Datum Uur

APRIL

Lentewandeling Vlassenbroek K VIV/AIG wandeling Dendermonde maandag 17/4 14u00
en bezoek Scheepvaartmuseum Oost-Vlaanderen 
Baasrode

IBBT K VIV/AIG bezoek Gent dinsdag 25/4 18u00
Oost-Vlaanderen

Comedy K VIV/AIG toneel Gent donderdag 27/4 20u00
Fungeneering Revolutions Oost-Vlaanderen 

MEI

Mozartdag K VIV/AIG cultureel Gent zaterdag 6/5 18u00
Oost-Vlaanderen 

Provinciaal Domein Raversijde K VIV/AIG excursie Raversijde zaterdag 6/5 08u00
en Leopold II West-Vlaanderen en Oostende

Ghent Expat Night K VIV/AIG sociaal Gent donderdag 11/5 20u00
i.s.m. JCI Oost-Vlaanderen

JUNI

Catacomben van Gent en K VIV/AIG bezoek Gent vrijdag 16/6
Geeraard de Duivelsteen Oost-Vlaanderen 

JULI

Kanovaren K VIV/AIG sportief Gent vrijdag 21/7
Oost-Vlaanderen

SEPTEMBER

Mountainbiken K VIV/AIG sportief Vlaamse zaterdag 16/9
Oost-Vlaanderen Ardennen

NOVEMBER

Tuupe tegoare mee Luk K VIV/AIG toneel Gent vrijdag 24/11
De Bruyker en Eddy Levis Oost-Vlaanderen
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België - Belgique
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AIG nieuwsAIG-nieuws
Toelating gesloten

verpakking

E D I T O R I A A L 

Beste vrienden AIG’ers,

Decaan roept alumni op tot meer betrokkenheid bij de faculteit 
De overgang naar de BAMA-structuur, kaderend in een verdere internationalise-
ring en de vorming van associaties met de hogescholen, grijpen sterk in op het
leven van onze Faculteit Ingenieurswetenschappen waarvan wij de alumniwerking
verzorgen.
Onder oud-voorzitter em. prof. dr. ir. Jozef Dilewijns, begeleidde ir. Guy Schelf-
haut ons in een strategische oefening waarin we reflecteerden over onze missie,
onze regionale werking, onze relaties met de faculteit, VTK en de studenten en
deze met K VIV.
Oud-voorzitter ir. Paul Govaerts zette de eerste stappen. Wij willen versneld en
intensief doorgaan op dit spoor.

Dichter naar de jongeren.
Zo goed mogelijk de brug maken tussen de jongeren en de ingenieurs in het beroepsleven is een kernopdracht voor een school-
vereniging. 
Hoe kunnen we onze jongerenwerking beter versterken dan door samen met VTK en VTK-alumni meer jongeren actief te betrek-
ken in onze werking en activiteiten, waarvoor een warme oproep.

Dichter naar de faculteit.
In zijn toespraak op onze jongste algemene vergadering, lichtte prof. dr. ir. Daniël De Zutter, onze decaan, niet alleen uitge-
breid de actualiteiten rond onze faculteit toe, maar vroeg hij eveneens meer aandacht en medewerking van de alumni.
Een voortdurende evaluatie, input, bijsturing van de inhoud van de opleidingsprogramma’s op basis van verwachtingen en evo-
lutie in de industrie en in de maatschappij, worden steeds belangrijker in het kader van het hele accrediteringsproces van scho-
len op het internationale forum.
We denken hier aan het opzetten van jaarlijkse terugkomende venementen voor enkele goed gekozen clusters van vakgroepen,
zoals dit nu reeds goed loopt voor de bouwkundigen.
Kunnen we hierop inpikken met onze AIG-Stichting en onze prijzen voor afstudeerwerken en doctoraten, en dit in nauwe samen-
werking met bedrijven uit verwante sectoren waarin we collega’s AIG’ers kennen?

Samenwerken.
Samenwerken met alle geledingen die onze doelen helpen realiseren  is efficiënt. Zoals uiteraard met K VIV en het Instituut voor
Permanente Vorming, maar ook de algemene alumnivereniging van onze universiteit…en ik ben zeker niet volledig!!

Nog beter communiceren.
Het vertrouwde AIG-nieuws, werd de laatste jaren opgefrist, geherdynamiseerd en tegelijkertijd geoptimaliseerd door prof. dr.
ir. Patrick De Baets.
Een verdere uitbouw van elektronische middelen, bij voorkeur kostendelend, zoals een website, ledenbestanden,..., zijn nodig. 

Veel plannen, veel werk, maar ook plezier, elk initiatief is welkom!
Uiteraard komen we op de vier hoger vermelde actie-assen uitvoerig terug.
Uit ervaring kan ik u vertellen dat niks u boeiender introducties geeft tot mensen en bedrijven, dan het zelf organiseren met
anderen, van activiteiten, bezoeken, lezingen.
Je houdt er vriendschappen aan over voor het leven. Terwijl je onze vereniging en onze school helpt, bouw je gestadig aan je
eigen netwerk.
Graag reacties op aig@kviv.be.

ir. C. Claeys
Voorzitter AIG
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