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Editoriaal

De reünie van ingenieurs die 5, 10, 15,… jaar geleden af-
studeerden was weer een voltreffer. Met 429 waren we op 
10 februari ll. De foto’s zijn te zien op de website van AIG 
(www.mijn-aig.be).

Hoed af voor onze secretaresse en de ploeg enthousias-
te vrijwilligers die de complexe organisatie tot een goed 
einde brachten: viering van de jubilarissen, algemene vergadering, voor-
dracht, wandelbuffet, banket aan tafel.

Na evaluatie door het bestuur werd, met het oog op continue verbetering, 
een werkgroep opgericht om de kleine onvolkomenheden (zoals de proble-
men met de tent) weg te werken en eens na te zien welke alternatieve scena-
rio’s voor ons reüniebanket mogelijk zijn. Iedereen die suggesties heeft, kan 
die bezorgen aan het secretariaat of aan mij, liefst via e-mail.

Op de algemene vergadering kwam ook ambtshalve een einde aan het voor-
zitterschap van mijn voorganger prof. Patrick De Baets. Met veel inzet en 
een goede dosis humor heeft Patrick onze alumnivereniging in goede banen 
geleid. Een mijlpaal is de verhuis van het secretariaat naar de Plateau – een 
resultaat waar verschillende (oud)-voorzitters aan meegewerkt hebben. Het 
doet mij altijd iets als ik dat statige gebouw binnenstap, zeker tijdens de 
week als het er bruist van leven in de VTK lokalen, die vlakbij het secretari-
aat gelegen zijn. Een intensievere samenwerking met zowel de faculteit, de 
UGent, als de VTK wordt nu, door onze aanwezigheid in de gebouwen van 
de faculteit, alvast iets makkelijker realiseerbaar. 

De AIG heeft niet alleen een nieuwe voorzitter, maar ook een nieuwe penning-
meester (Roger Cornelis) en een nieuwe adjunct secretaris (Thierry Heirbrant).

Georges Veys was gedurende 37 jaar actief in het bestuur, waarvan de laat-
ste 11 jaar als penningmeester. Met grote nauwgezetheid heeft hij ervoor 
gezorgd dat de boekhouding punctueel werd opgevolgd. Bedankt Georges, 
voor uw jarenlange inzet!

AIG wil er zijn voor alle afgestudeerde burgerlijke ingenieurs van de UGent. 
De AIG-Stichting zal een oproep doen aan de niet-leden om aan te sluiten, 
te beginnen met de ingenieurs die werkzaam zijn binnen de faculteit. 

Sinds ik voorzitter ben, heb ik al verschillende suggesties ontvangen van 
collega’s, meestal tijdens een informele babbel. Die neem ik mee om te be-
spreken met het Dagelijks Bestuur. Jullie ideeën voor verbetering of ver-
nieuwingen zullen we met belangstelling onderzoeken. We willen graag zo-
veel mogelijk input van al onze leden. 

Met collegiale groeten,
dr. ir. Katrien OSTYN
katrienostyn@telenet.be – aig@ugent.be

Raad van Bestuur 2012
Dagelijks bestuur
Voorzitter:

dr. ir. Katrien Ostyn
Ondervoorzitters: 

prof. dr. ir. Ronny Verhoeven
dr. ir. Noël Van Houtte

Algemeen secretaris
ir. Alexander Benoot

Adjunct algemeen secretaris
ir. Thierry Heirbrant

Penningmeester
ir. Roger Cornelis

Publicaties en public relations
ir. Alain Corvelyn

Uitgebreid dagelijks bestuur
Activiteiten: prof. dr. ir. Joris Thybaut
Update@Campus: prof. dr. ir. Filip De Turck
Werkgroep energie: ir. An Stroobandt
Jong AIG: ir. Kristof Mahieu

Overige leden
ir. David Bazyn
ir. Francis De Boeck
ir. Killian De Smedt
ir. Dries Dezittere
prof. dr. ir. Lieven Eeckhout
ir. Yves Fassin
ir. Peter Huygebaert
ir. Jan Lagast
ir. Marc Ryckeboer
ir. David Six
ir. Kenny Van Heuverswijn
prof. dr. ir. Pascal Verdonck
ir. Willy Wouters

Oud-voorzitters
ir. Antoine Lombaert
ir. Yolande Heyndrikx
ir. Robert De Pecker
prof. ir. Achiel Van Cauwenberghe
ir. Godfried Derveaux
ir. Jean Beeckman
ir. Christiaan Claeys
prof. dr. ir. Patrick De Baets

De nieuwe structuur kan u vinden op onze 
website www.mijn-aig.be.
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Activiteiten

Lentewandeling: de Boven-Dender
KVIV Oost-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt Vlaanderen

Zoals gewoonlijk wordt er in het voorjaar een gezinswandeling 
gepland. Ditmaal maken we een verkenning in het natuurgebied 
in de Vlaamse Ardennen. Beide wandelingen worden 
ondersteund door de deskundige uitleg van een gids en zullen 
ongeveer 2.5 uur in beslag nemen. Er wordt afgesloten met een 
natje en een droogje en..... een paaseierenraap voor de kleinsten.
Paasmaandag 9 april 2012 om 14 u
Café El Faro, Heirbaan 135, Galmaarden
Leden: 5 € p.p. – Niet-leden: 10 € p.p. op rek. van KVIV OVL – 
Kinderen < 12 jaar gratis

Sierteelt in de praktijk
KVIV Oost-Vlaanderen

Kijken jullie ook met verbazing naar die prachtig bloeiende 
struiken waarvan de bloemen ontluiken in het voorjaar? Veel 
van hun bloei hangt af van een goede snoei. Zin om mee te 
ontdekken hoe je die heesters en struiken een goede beurt kan 
geven en wat het beste tijdstip daarvoor is? Dan ben je met deze 
activiteit aan het goede adres.
Zaterdag 14 april 2012 om 14 u
Hof ter Saksen, Haasdonkbaarn 101, Beveren
Leden: 5 € p.p. – Niet-leden: 10 € p.p. op rek. van KVIV OVL

In de voetsporen van Louis Paul Boon
KVIV Oost-Vlaanderen

Op 15 maart 2012 zou Louis Paul Boon honderd jaar geworden 
zijn. In zijn geboortestad Aalst wordt deze verjaardag herdacht 
met een aantal activiteiten onder de verzamelnaam BOON!2012. 
KVIV Oost-Vlaanderen organiseert een stadswandeling door 
Aalst: onder leiding van een gids verkennen wij een aantal 
plaatsen die verwijzen naar Louis Paul Boon zelf of naar zijn 
werken.
Zaterdag 21 april 2012 om 14 u
Dienst Toerisme Aalst, Molenstraat 45, Aalst
Leden: 5 € p.p. – Niet-leden: 10 € p.p. op rek van KVIV OVL

Voordracht: Sociale Media – Hype of blijver?
KVIV Oost-Vlaanderen

Tijdens deze presentatie zal Bruno Peeters een overzicht geven 
van het fenomeen sociale media: in welke mate maken de 
Belgen gebruik van sociale media? Wat zijn de trends en wat 
zijn de blijvers?
Donderdag 26 april 2012 om 19.30 u
Club Van Eyck, Kortrijksesteenweg 500, Gent
Leden: 5 € p.p. – Niet-leden: 10 € p.p. op rek van KVIV OVL

Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bank AIG Oost-Vlaanderen: IBAN: BE79 0001 7091 7333 – BIC: BPOTBEB1

Bank KVIV Oost-Vlaanderen: IBAN: BE40 4470 0630 9163 – BIC: KREDBEBB
Voor familie en begeleidende personen van KVIV-leden geldt het ledentarief.

Backstage NTG en voorstelling “Tartuffe” van Molière
Werkgroep activiteiten

Geleid backstage bezoek aan het NTGent en bijwonen van de 
voorstelling van “Tartuffe” van Molière. We wandelen door 
de geschiedenis van de roemrijke eclectische schouwburg, en 
wonen de voorstelling bij van één van Molières klassiekers, met 
niet te missen inleiding.
Zaterdag 28 april 2012 om 16 u
NTGent, Sint-Baafsplein 17, Gent
Leden: 25 € p.p. – Niet-leden: 35 € p.p. op rek van AIG OVL

Café Plateau – BBQ after work
Jong AIG

Na de succesvolle en welgesmaakte Café Plateau editie van 
vorig jaar is besloten om de barbecue te herhalen. Hoewel dit 
eetfestijn uitgaat van Jong AIG zijn zowel de pas afgestudeerden, 
jong alumni als ervaren ingenieurs van harte welkom om op 
deze lenteavond het ruime terras van het Parlement te vullen. 
Wij zorgen ervoor dat jullie verwend worden met een heerlijke 
en ruime portie vlees, groenten en sauzen. Na de barbecue is 
uiteraard iedereen welkom om gezellig bij te praten en het 
weekend gepast in te zetten in het café, ook zij die niet deelnamen 
aan de maaltijd. Hou de website in de gaten voor meer info.
Vrijdag 4 mei 2012 om 19 u
’t Parlement, Sint-Pietersnieuwstraat 208, Gent
Prijs zal op de website gepubliceerd worden.

Fietstocht langs kastelen en bloeiende azalea’s
KVIV Oost-Vlaanderen

cocktail met basis ingrediënt sport, maar perfect in evenwicht 
met cultuur.
Zaterdag 5 mei 2012 om 14 u
Gemeentelijke openbare bibliotheek Reinaert, Koning Boude-
wijnlaan 9, Lochristi
Leden: 5 € p.p. – Niet-leden: 10 € p.p. op rek van KVIV OVL

“Hoe ontwerp je een kinderziekenhuis?”  
Ontstaangeschiedenis van het prinses Elisabeth ziekenhuis 
van het UZ Gent
KVIV Oost-Vlaanderen i.s.m. Open Universiteit

Medische, psychologische en ethische randvoorwaarden vor-
men samen met de technische, esthetische en ecologische eisen, 
het unieke van de opdracht van de ontwerpers. Hoe dit huzaren-
stuk tot een goed eind werd gebracht, wordt uitgelegd door de 
verantwoordelijke ingenieurs van dit ziekenhuis.
Woensdag 30 mei 2012 om 19 u
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, Gent
Gratis
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Activiteiten
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AIG-Secretariaat, Jozef Plateaustraat 22, 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.

Geassocieerde leden

Gent in 3D
KVIV Oost-Vlaanderen
Alle gebouwen en straten in Gent worden driedimensionaal 
ingescand. Het enthousiaste team van “Gent 3D – de digitale 
stadsmaquette” zal ons hun project voorstellen en uiteraard ook 
uitgebreid demonstreren.
Donderdag 7 juni 2012 om 19.30 u
Stad Gent, Administratief Centrum Portus, Keizer Karelstraat 1, 
Gent
Leden: 5 € p.p. – Niet-leden: 10 € p.p. op rek van KVIV OVL

Kennismaking met Hachiko vzw
KVIV Oost-Vlaanderen
Voorstelling van Hachiko, uitleg over de selectie en opleiding van 
de hulphonden met demo door Mevr. Miche Dhondt, voorzitter. 
Donderdag 14 juni 2012 om 19.30 u
CM Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 690, Merelbeke
Leden: 5 € p.p. – Niet-leden: 10 € p.p. op rek van KVIV OVL

St.-Niklaaskerk: Eindelijk afgewerkt na een halve eeuw renovatie
KVIV Oost-Vlaanderen
In 1961 sloot de Sint-Niklaaskerk haar deuren voor restauratie-
werken. Vijftig jaar lang bleef het grootste deel van de kerk geslo-
ten. In 1992 werd een deel terug opengesteld, maar onlangs werd 
ook het schip opnieuw toegankelijk voor het publiek. 
Zaterdag 23 juni 2012 om 14 u
Sint-Niklaaskerk, Cataloniëstraat, Gent
Leden: 5 € p.p. – Niet-leden: 10 € p.p. op rek van KVIV OVL

Ontdekkingstocht met de gemotoriseerde tweewieler
KVIV Oost-Vlaanderen
Een verkenningstocht met de Vespa door de wondermooie 
heuvelachtige Vlaamse Ardennen, het Toscane van Vlaanderen
Zondag 1 juli 2012

AIG Stichting 
Finale presentaties voor de prijs 

De Meulemeester-Piot en havenrondvaart
De prijs De Meulemeester-Piot bekroont 4-jaarlijks een 
uitzonderlijk doctoraatsschrift. Na eerdere selectieronden, 
krijgen 3 geselecteerde kandidaten de mogelijkheid om hun 
werk kort voor te stellen aan jury en publiek op woensdag 
18 april 2012. Tijdens de beraadslaging van de jury, biedt 
de Stad Gent ons een havenrondvaart met haar jacht Jacob 
Van Artevelde aan. Na de bekendmaking van de laureaat 
volgt nog een receptie.

Programma:
17.30 u  Verwelkoming in het havengebouw
18.00 u  Voorstelling van de werken
19.30 u  Einde presentaties en vertrek naar het stadsjacht 

aan de Rigakaai
19.45 u  Start begeleide havenrondvaart, bekendmaking 

laureaat en receptie
22.00 u  Einde

Woensdag 18 april 2012 om 17.30 u
Havenbedrijf Gent, John Kennedylaan 32, Gent

Jozef Plateauprijs 2012
Voorstelling werken

De Jozef Plateauprijs bekroont een waardevolle 
Masterscriptie die bijdraagt tot de ontwikkeling van de 
ingenieurswetenschappen. De kandidaten zullen hun 
scriptie presenteren op dinsdag 15 mei om 18 u in de 
conferentiezaal van OCAS.

Tijdens de beraadslaging van de jury wordt een geleid 
bezoek georganiseerd aan de nieuwe infrastructuur van 
het “Metal Structures Centre”, een samenwerkingsverband 
tussen OCAS, BIL en Universiteit Gent.

Programma:
18.00 u: Voorstelling van de werken
19.30 u: Geleide rondgang MSC
20.30 u: Bekendmaking van de laureaat
20.40 u: Broodjesreceptie

Dinsdag 15 mei 2012 om 18.00 u
Conferentiezaal OCAS, Technologiepark 935, Zwijnaarde
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Nieuws van AIG

Viering jubilarissen, algemene vergadering en banket 10 februari 2012

Op 10 februari 2012 werd de viering van de jubilarissen, de algemene vergadering en het banket voor de dertiende maal gehouden 
in de zalen van het restaurant ’t Boerenhof.

Viering jubilarissen 

De jubilarissen van 65, 60, 55 en 50 jaar diploma werden gevierd. Van de 131 jubilarissen waren 33 collega’s aanwezig op de 
speciale viering in de namiddag. 

De curricula vitae van de aanwezige jubilarissen werden voorgelezen door de leden van het dagelijks bestuur. 

1936: ir. Henri Balériaux. Deze jubilaris met 75 jaar diploma kon op de valreep niet aanwezig zijn op de viering.

1946: irs. Paul Audiens, René Bryssinck, Henri De Sutter, Gaston Hoste en Louis Verbanck. Geen aanwezigen.

1951:  irs. Edward Cuypers, Gilbert d’Anvers, Erik De Baets, Lucien De Craecker, André De Cuyper, Ferdinand De Laet, Jan 
Delanghe, Ivan Goubau, Paul Haems, Jean-Baptiste Hocepied, Paul Huysseune, Arthur Impen, Arthur Inghels, Guy Lombart, 
Gabriel Maes, René Nackaerts, Herman Somerling, René Spruytte, Julien Tondeleir Pierre Van Bockstaele, Roger Van 
Damme, Marcel Van Rymenant, Jacques Van Wichelen, Henri Vanhooymissen en Francis Verhees. Er waren 3 jubilarissen 
aanwezig op de viering.

1956:  irs. Robert Beque, Joseph Boucherie, Jacques Bouckaert, Jacques Brackman, Constant Braems, Guido Cole, Albert De Bels, 
Wilfried De Geest, André De Keyser, Pierre De Landsheer, Paul De Maegt, Robert De Pecker, Frans De Pelsmaeker, Marc De 
Schryver, Wilfried De Vloo, Frans Deknock, Erik Delbrouck, Antoon Deleu, Jacques Delori, Marc Dossche, Daniël Goeteyn, 
Jean Janssens De Bisthoven, Charles Jonckheere, Paul Kerres, Paul Laroy, Frans Maerten, Antoon Noë, Willy Ronse, Guy 
Schulze, Guido Smis, Fernand Soubry, Willy Spiessens, Etienne Van Acker, Leo Van Daele, Julien Van Damme, Leo Van 
Den Bogaert, Daniel Van Dooren, Jacques Van Melle, Joseph Vandorpe, Gilbert Vanmassenhove, Julien Vercruysse en Edgar 
Vercruysse. Er waren 7 jubilarissen aanwezig op de viering.

1961:  irs. Paul Altmann, Jules Baert, Claude Bekaert, Jan Bernard, Jan Bernard, Roland Beyen, Jan Boone, Erik Boudengen, 
Florent Casteels, Philippe Cruyt, Marcel De Graeve, Pierre-Paul De Keghel, André De Meulemeester, Erik De Visser, Jean 
De Vriendt, Adel De Vriese, Roger Deboyser, Herwig Declercq, Carl Dekoninck, Marc Dubois, Karel Geerts, Louis Ghyoot, 
Erik Govaert, Maurice Hellebaut, Roger Huybrechts, Roland Janssens, Hendrik Jonckheere, Daniel Maes, Marc Magerman, 
Antoine Martens, Gerard Merckaert, Patrick Moerman, Marc Moortgat, Herman Raes, Robert Raes, Jan Roelandt, Willy 
Schouwaerts, Eduard Selleslagh, Joseph Severeyns, Willy Seyns, Wilfried Sys, Stanislas Ulens, Gerard Uvyn, Arnold Van 
Acker, Eric Van Acker, Edgard Van Bastelaere, Cyriel Van Bosstraeten, Jean-Marie Van De Putte, Guy Van Den Bossche, 
Jacques Van Hulse Walter Van Loock, Christiaan Van Raemdonck, Fernand Van Walleghem, Gustaaf Vercammen, Marc 
Vercauteren, Willem Verschuere, Paul Verspeelt, Jacques Verstraete, Jean Walraedt, Karel Wouters en Boudewijn Zwaenepoel. 
Er waren 23 jubilarissen aanwezig op de viering.

De viering werd opgeluisterd door ir. Marc Magerman (1961), die op een ludieke wijze terugblikte op de studententijd in de Plateau.

Tijdens de algemene vergadering werd dr. ir. Katrien Ostyn tot nieuwe AIG-voorzitter verkozen ter vervanging van prof. dr. ir. 
Patrick De Baets, die aan het einde van zijn mandaat kwam.

Prof. dr. ir. Luc Taerwe, decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, gaf een overzicht van de evoluties die 
het voorbije jaar plaatsvonden in de faculteit.

Simultaan met de algemene vergadering was er als alternatief programma een uiteenzetting van ir. Antoine Van der Meeren met als 
titel “De gebeurtenissen te Fukushima”. 

Wat is er juist gebeurd in deze centrales? Hoe is het accident verlopen? Wat waren en zijn de gevolgen voor de omgeving? Wat is de 
huidige toestand en hoe moet het nu verder? Hoe zijn onze centrales beschermd tegen dergelijke extreme externe gebeurtenissen?”

Het banket werd voorafgegaan door een uitgebreid aperitief en wandelvoorgerechtenbuffet 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 samenzaten met hun collega’s. Dit jaar telden we 429 deelnemers 
aan het banket, 66 aan de voordracht en 38 aan de jaarvergadering. 

Hierna een overzicht van het aantal aanwezigen per vierende promotie: 1951 (4), 1956 (11), 1961 (19), 1966 (21), 1971 (25), 1976 
(21), 1981 (35), 1986 (33), 1991 (24), 1996 (28), 2001 (9), 2006 (15) en 2011 (4). 

Er waren in totaal 300 ingenieurs aanwezig, waarvan 250 van de vierende promoties.
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Nieuws van AIG

Alle foto’s zijn beschikbaar op de AIG website: www.mijn-aig.be

1951 1956 1961
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Nieuws uit de FEA

Architectuurstudenten nemen opnieuw deel aan de 
Solar Decathlon 
De Universiteit Gent werd samen met twee partneruniversiteiten 
in de VS geselecteerd als één van de 24 teams wereldwijd die mee-
doen aan de Solar Decathlon wedstrijd in China in 2013. De So-
lar Decathlon is een wedstrijd waarbij universitaire teams inno-

en tentoonstellen. De voornaamste doelstelling van dit initiatief is 
het realiseren van woningen met een positieve energiebalans, en 
het opbouwen en verspreiden van kennis daaromtrent. 
De wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in 2002 en is 
momenteel aan zijn vijfde editie toe. In 2013 wordt de wedstrijd 
voor het eerst in China georganiseerd als onderdeel van de Sino-
US samenwerkingsverbanden in de energiesector. De wedstrijd 
is een gezamenlijk initiatief van het VS Departement voor Ener-
gie en de Chinese Nationale Energie Administratie. 

uit van een multi-universitair team met leden van New York 
University Polytechnic Institute (Brooklyn) en Worcester Poly-
technic Institute (Massachusetts).
De uiteindelijke wedstrijd en publieke tentoonstelling nemen 
plaats te Datong in de zomer van 2013. De wedstrijd wordt ge-
trokken door de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.
Info: www.sdchina.org/en en www.solardecathlon.gov.

IAESTE alumnus? Reconnect! 
Bent u ooit op IAESTE-stage geweest? Maakte u ooit deel uit 
van een Local Committee of zat u in de organisatie van de stages? 
Reconnect! IAESTE heeft een gloednieuw alumnisysteem, 
waarmee je oude vrienden terug kan vinden, contacten over de 
hele wereld kan aanspreken, en op de hoogte kan blijven van 
wat nieuw is in IAESTE. Registreer via http://alumni.iaeste.org.  
Meer info? belgium@iaeste.org

Mind4Energy en UGent lanceren monitoring systeem voor 
zonne-energie
Mind4Enegery zal zijn nieuwe PV-monitoring systeem voorstel-
len op Intersolution PV in Gent. Het systeem werd in samenwer-
king met de Universiteit Gent ontwikkeld. De Powermonitor is 
ontwikkeld door PV-experts en laat snelle visualisatie en vergelij-
king van de belangrijkste parameters van zonne-energie toe. De 
bedoeling is om de werking en resultaten accuraat en snel op te 
volgen, zodat de output gemaximaliseerd kan worden. De Power-
monitor heeft een veilige, webgebaseerde en gebruiksvriendelijke 
interface. Mind4Energy werkte voor dit project samen met de 
UGent-Power-Link. M4E is een spin-off van de UGent.

UGent verwerft Europees budget voor Chemische Technologie
Met ingang van 1 mei 2012 investeert de Europese Onder-
zoeksraad (European Research Council/ ERC) een budget van 
2,5 miljoen euro in het MADPII-onderzoeksproject van de 
UGent. Professor Guy Marin van het Laboratorium voor Che-
mische Technologie (LCT) zal daarmee samen met zijn onder-
zoeksteam een reactortechnologie ontwikkelen die moet toela-
ten grootschalige chemische processen met minder beslag op 
ruimte en energie uit te voeren.

IN
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A R C H IT E C T U U R

Beste lezer,

Intussen zijn onze twee grootste activiteiten, 
de jobfair en het galabal, succesvol afgesloten. 
Dit betekent echter niet dat we onze alumni geen toffe acti-
viteiten meer kunnen voorschotelen. Hieronder vindt u een 
opsomming van de belangrijkste hiervan. We hopen dan 
ook u hierop te kunnen verwelkomen.

Parkpop (19/04)
Tijdens de eerste week na de Paasvakantie gaat de vierde 
editie van Parkpop door. Het concept blijft ongewijzigd. 
Een gratis festival met bierprijzen die zeker goedkoper zijn 
dan op Rock Werchter. Ook dit jaar geven we bands van 
studenten de kans om zich te bewijzen op ons podium. Als 
afsluiter hebben we weer een bekende naam kunnen strik-
ken: Teddiedrum!
En wie weet mogen we nog een gekende Belgische artiest 
verwelkomen op Parkpop…

Citadelpark!

29ste editie Gentse 12-urenloop (25/04)
Wraak is misschien een groot woord, maar toch. Dit jaar 
willen we tonen dat vorig jaar een ‘accident de parcours’ 
was. VTK moet en zal de 12-urenloop dit jaar terug winnen. 
Kom daarom zeker af om ons aan een nieuwe overwinning 
te helpen! We hebben echter niet alleen nood aan sporters, 
maar ook aan veel supporters. Laten we daarom allemaal 
afspreken aan de VTK stand op het Sint-Pietersplein. Dit 
biedt een ideale sfeer van ontspanning en competitiviteit, 
ideaal om eens bij te praten met de andere aanwezige alum-
ni. En hopelijk kunnen we dit jaar terug nagenieten van een 
heerlijke overwinningssfeer.

Emeritaat van prof. dr. ir. Ronny Verhoeven
Op 5 maart werd het eme-
ritaat gevierd van Ronny 
Verhoeven.
Ronny Verhoeven werd 
aangesteld als docent in 
1989, benoemd tot hoog-
leraar in 1995 en bekleedt 
sinds 2001 de graad van ge-
woon hoogleraar. Hij was 
in de periode 1989-1994 
gastprofessor aan de VUB 
en van 1994 tot aan zijn 
emeritaat gastprofessor 
aan de KU Leuven.

Tijdens zijn loopbaan aan de R.U.G. en latere Universiteit 
Gent bekleedde Ronny Verhoeven tal van functies. Ook bui-
ten de universiteit was Ronny Verhoeven actief in tal van 
adviesraden, wetenschappelijke comités en review panels en 
actief binnen de alumnivereniging AIG. 
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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. 
Kom naar de infoavond op 25 april 2012 om 19u30. 

Geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie
Hoewel geofysische bodemsensoren steeds meer ingang vinden in de archeologie, zijn hun toepassingsmogelijkheden 
nog vaak weinig gekend en wordt deze technologie niet altijd op een kritische manier ingepast in onderzoeksprojecten. 
Deze opleiding wil een duidelijk inzicht verschaffen in de mogelijkheden en de inzetbaarheid van geofysische 
bodemsensoren voor archeologisch onderzoek.  
Deze opleiding start op 15 mei 2012.  

Opleidingen najaar 2012:

Tenzij anders vermeld, worden de lessen gegeven in de leszalen van het IVPV, Technologiepark, Zwijnaarde.
Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.

Instituut voor Permanente Vorming, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde
Tel +32 (0)9 264 55 82 – ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be

IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming

Het Instituut voor Permanente Vorming nodigt u van harte uit voor het Opleidingsforum 
op maandag 16 april 2012 vanaf 17u30 in Het Pand, Onderbergen 1 te Gent.

Na een algemene inleiding en twee getuigenissen over de rol van permanente vorming in het bedrijfsleven, 

De toegang tot dit event is gratis. Gelieve vóór 9 april 2012 uw aanwezigheid te registreren op 
www.ivpv.ugent.be/forum 
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Het leven van de AIG

AGENDA 2012
 
 Activiteit Afdeling Soort Plaats Datum Uur

April
 Lentewandeling:  KVIV Oost-Vlaanderen wandeling Vlaamse maandag 09/04 14.00 u 
 De Boven-Dender AIG Activiteiten  Ardennen

 Sierteelt in praktijk KVIV Oost-Vlaanderen  voordracht Beveren zaterdag 14/04 14.00 u 
  AIG Activiteiten

 Werken De Meulemeester-Piot AIG-Stichting voordracht en Gent woensdag 18/04 17.30 u 
 en havenrondvaart  rondvaart

 Parkpop  VTK festival Gent donderdag 19/04 17.00 u

 L.P. Boontentoonstelling KVIV Oost-Vlaanderen bezoek en Aalst zaterdag 21/04 14.00 u 
 en stadswandeling AIG Activiteiten wandeling

 29ste Gentse 12-urenloop VTK sportief Gent woensdag 25/04 12.00 u

 Voordracht: Sociale Media KVIV Oost-Vlaanderen voordracht Gent donderdag 26/04 19.30 u 
 Hype of Blijver? AIG Activiteiten

 Backstage NTG en voorstelling AIG Activiteiten cultureel Gent zaterdag 28/04 16.00 u 
 “Tartuffe” van Molière KVIV Oost-Vlaanderen 

Mei
 Café Plateau – BBQ after work Jong AIG sociaal Gent vrijdag 04/05 19.00 u

 
 Bloeiende azalea’s AIG Activiteiten

 Voorstelling werken Jozef AIG-Stichting voordracht en Gent dinsdag 15/05 18.00 u 
 Plateauprijs en bezoek  bezoek

 Hoe ontwerp je een  KVIV Oost-Vlaanderen voordracht Gent woensdag 30/05 19.00 u 
 kinderziekenhuis? i.s.m. Open Universiteit

Juni
 Gent in 3D KVIV Oost-Vlaanderen bedrijfsbezoek Gent donderdag 07/06 19.30 u 
  AIG Activiteiten

 Kennismaking met Hachiko vzw KVIV Oost-Vlaanderen bedrijfsbezoek Merelbeke donderdag 14/06 19.30 u

 Sint-Niklaaskerk: eindelijk  KVIV Oost-Vlaanderen cultureel Gent zaterdag 23/06 14.00 u 
 afgewerkt na een halve eeuw  AIG Activiteiten 
 renovatie

Juli
 Ontdekkingstocht met de  KVIV Oost-Vlaanderen sociaal Vlaamse  zondag 01/07  
 gemotoriseerde tweewieler AIG Activiteiten  Ardennen

 Firnale Bowling AIG Jong en VTK sociaal Gent dinsdag 03/07

 Tuupe tegoare AIG Activiteiten cultureel Gent zondag 15/07  
  KVIV Oost-Vlaanderen

 Wandeling tijdens de Gentse KVIV Oost-Vlaanderen cultureel Gent vrijdag 20/07  
 Feesten AIG Activiteiten

 
 

 


