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Tijdens de vakantie heeft het bestuur niet stilgezeten. Een intensieve brainstorm over de aanpak van het jaarlijks ban-
ket heeft geleid tot een reeks aanbevelingen. Het bestuur heeft daarop enkele beslissingen genomen en een werkgroep 
opgericht om deze verder uit te werken. Een belangrijke wijziging is het loskoppelen van de Algemene Vergadering. 
Deze zal doorgaan op 28 februari 2013, volgend op een interessant laboratoriumbezoek in onze Faculteit, waarmee 
we nog eens de band met onze Alma Mater willen aanhalen.
Verder willen we het reüniefeest verschuiven naar het najaar zodat dit beter aansluit op de werkelijke verjaring van 
ons afstuderen. 
Daarom zullen er in 2013 twee reünies georganiseerd worden: op vrijdag 22 februari 2013 voor de promotiejaren 
eindigend op 2 of 7 en op vrijdag 18 oktober 2013 voor de promotiejaren eindigend op 3 of 8. Ook de uitnodiging en 
aanpak zullen in een nieuw kleedje gestoken worden.
Noteer alvast deze data in uw agenda!
Maar eerst hebben we nog de 6de editie van “Update@Campus” op 21 november. Vorig jaar was dit evenement snel 
volgeboekt en moesten we een 50-tal geïnteresseerden weigeren. Snel zijn is de boodschap. Inschrijven kan via de 
website www.mijn-aig.be 

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

Geassocieerde leden
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Activiteiten

Darmmicrobiota – de sleutel tot menselijke gezondheid
i.s.m. Het Verbond
Lezing door prof. Tom Van de Wiele omtrent darmgezondheid, 
probiotica, prebiotica en hoe dit de gezondheid bij de mens 
beïnvloedt.
Dinsdag 2 oktober 2012 om 20 u
Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent
Leden en familie: 5 € p.p. – Niet-leden en familie: 8 € p.p. op 
rek. KVIV OVL

Drukkerij Verstraete
Bezoek aan een “high-tech” drukkerij, gespecialiseerd in het 
bedrukken van polypropyleen etiketten. Europees marktleider 
van “In Mould Labeling”: gedrukte labels die zich naadloos 
vasthechten op de verpakking.
Dinsdag 9 oktober 2012 om 19.30 u
Drukkerij Verstraete, Vliegplein 20, Maldegem
Leden en familie: 5 € p.p. – Niet-leden en familie: 10 € p.p. op 
rek. KVIV OVL
 
Papierfabriek Stora Enso
Een voorbeeld van hoe we in de toekomst steeds meer zullen 
werken op industriële schaal. Lokale duurzame energieproductie 
en maximale grondstoffenrecuperatie.
Zaterdag 27 oktober 2012 om 9 u
Stora Enso, Fabriek Langerbrugge, Wondelgemkaai 200, Gent
Leden en familie: 5 € p.p. – Niet-leden en familie: 8 € p.p. op 
rek. KVIV OVL

Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bank AIG Oost-Vlaanderen: BE79 0001 7091 7333 – Bank KVIV Oost-Vlaanderen: BE40 4470 0630 9163

Internet of Things
Er zijn reeds meer toestellen dan mensen verbonden met het 
internet! Deze stille revolutie zal ons leven verder veranderen: 
wat zijn de mogelijkheden en verwachtingen?
Dinsdag 13 november 2012 om 19 u
Gent (locatie volgt)
Leden en familie: 5 € p.p. – Niet-leden en familie: 10 € p.p. op 
rek. KVIV OVL

Sinterklaasfeest
Al bijna 30 jaar een klassieker voor de kinderen en kleinkinderen 
van onze leden.
Verdere informatie volgt op de website van KVIV Oost-
Vlaanderen-.
Zondag 25 november 2012 om 13.30 u

Tuupe tegoare
Traditiegetrouw komen we eind dit jaar opnieuw samen voor   
“Tuupe Tegoare”, en vergasten we u op een amusante Gentse 
dialectavond.
Freek Neirynck geeft ons de primeur van zijn conference over 
zijn gloednieuw Gents Zegswijzenboek.
Noteer plaats en tijdstip zeker al in uw agenda.
Vrijdag 7 december 2012 om 19.45 u
Crypte Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent
Leden en familie: 8 € p.p.  – Niet-leden en familie: 12 € p.p. op 
rek. AIG OVL

Elektriciteitsmarkten onder spanning, een analyse van de beleidsvraagstukken 
Maandag 26 november 2012 om 19.30 u 

Lezing van Professor Johan Albrecht, Universiteit Gent
Elektriciteit domineert al jaren de media; de liberalisering, de geplande kernuitstap, de kosten van 
hernieuwbare energie, het slechte investeringsklimaat ondanks “hoge” prijzen, dreigende tekorten 
deze winter, … 
De marktomgeving lijkt chaotischer dan ooit. Toch moeten bedrijven en gezinnen beslissingen 
nemen op lange termijn. Een gefundeerde analyse van de belangrijkste beleidsvraagstukken kan 
hiertoe inspireren.

Programma:
   19.00 u Onthaal
   19.30 u Lezing met aansluitend receptie

Maandag 26 november 2012 om 19.30 u
Het Pand, zaal Rector Blancquaert, Onderbergen 1, 9000 Gent
Leden en familie: 10 €/p.p. – Niet-leden en familie: 15 €/p.p op rek. BE14 2900 2600 2283 GEBABEBB van AIG.
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Activiteiten

Update@Campus 2012 (6e editie)
Woensdag 21 november 2012 om 19.30 u

Prof. dr. Herman Van den Broeck, UGent, Vlerick Management School, autoriteit in het domein 
“People Management en Leiderschap” en gekend van diverse media, geeft een interessante avondles 
van anderhalf uur.

Door hun zin voor initiatief, technische kennis en ambitie, komen ingenieurs vaak op leidinggevende 
posities terecht. Wat moeten leiders doen en hoe moeten ze reageren opdat anderen hun leiderschap 
zouden erkennen? Prof. Van den Broeck komt recente onderzoeksresultaten voorstellen en zal aanto-
nen dat inspirerend leiderschap het resultaat is van een harmonieus evenwicht tussen 7 unieke karak-
teristieken. Dit alles is gebaseerd op zijn recent boek: ‘Beyonders: transcending average leadership’.

Volgende elementen komen o.a. aan bod:
•  Bent u een baas, waarvan werknemers nadien zeggen “voor die baas wil ik nog werken”? 
•  Is een stevige dossierkennis een garantie om een excellente leider te zijn? Of net integendeel?  
•  Wanneer moet u de stroom volgen en wanneer tegen de stroom inzwemmen? En vooral hoe slaagt u erin om dit op 

een constructieve wijze te doen?  
•  Wat hebben ‘Jan Hoet’ en ‘Gert Verhulst’ gemeenschappelijk?  
•  Hoe kan u uw medewerkers motiveren en tegelijk uw leiderschap versterken? Gaan krachtig leiderschap en coa-

chende houding wel samen? 

Het event wordt gevolgd door een netwerk-receptie met hapjes, sprankelend vocht en streekbieren (21.30 u tot 22.30 u)

Datum: Woensdag 21 november 2012 om 19.30 u

Locatie: Auditorium Oehoe, Coupure Links 653, Gent (ruime parkeergelegenheid)

Prijs:  Gratis voor AIG-leden, VBIG-leden, IVPV alumni en studenten van de Faculteiten Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur en Bio-Ingenieurswetenschappen. 
Andere deelnemers betalen 30 € p.p. op rek. BE14 2900 2600 2283 GEBABEBB van AIG.

Inschrijvingen:  www.mijn-aig.be

Sponsors Update@Campus 2012: organisatoren Update@Campus 2012:
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VTK

Beste lezer, 
Zoals elk jaar onderhoudt VTK graag een goede band met zijn alumni en dus bijgevolg ook met AIG. Het doet altijd plezier om u, 
alumni, in grote getale aanwezig te zien op onze activiteiten. Vandaar dat we u ook dit jaar weer van harte uitnodigen op volgende 
activiteiten. 

VTK Quiz (18/10) 

De VTK Quiz is de VTK activiteit bij uitstek die proffen, assistenten, ereleden, alumni en VTK-leden verenigt. Deze intelligente 
geesten worden voor een keer niet op de proef gesteld in het domein van de elektronica, scheikunde, bouwkunde, werktuigkunde… 
maar op het vlak van sport, muziek, actualiteit, cultuur en geschiedenis. De vragen die worden voorgeschoteld, worden verzorgd 
door een professionele quizmaster en zijn van een hoog niveau. De winnaars kunnen zich alvast verwachten aan vele mooie prijzen. 
De Quiz zal dit jaar doorgaan op 18 oktober. 

VTK Jobfair (26/02) 

Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK Recruitment in het voorjaar een Jobfair, specifiek gericht op ingenieurs. Voortbouwend op 
de goede ervaring van vorige jaren zal deze opnieuw doorgaan in het ICC in Gent. Met meer dan 70 aanwezige bedrijven die zich 
focussen op ingenieursprofielen is dit een unieke Jobfair waar ook alumni meer dan welkom zijn. Of u nu op zoek bent naar een 
nieuwe uitdaging, gewoon graag alle mogelijkheden openhoudt of simpelweg eens wilt zien waar oude studiegenoten uiteindelijk 
beland zijn, noteer dan alvast 26 februari 2013 in uw agenda. 

Galabal der Ingenieurs (08/03) 

Naar goede gewoonte betrekken we voor het Galabal der Ingenieurs opnieuw de feeërieke Salons Mantovani te Oudenaarde en dit 
op vrijdag 8 maart. Dit is de gelegenheid bij uitstek om bij te praten met generatiegenoten en memorabele gebeurtenissen uit jullie 
studententijd nog eens boven te halen. Een glaasje champagne in de ene hand, een sigaar in de andere, een rustig muziekje op de 
achtergrond en de perfecte sfeer is meteen gecreëerd. Eenmaal de avond wat gevorderd is, kunnen jullie zich volledig laten gaan 
in de fuifzaal. Voor diegenen die echt willen uitpakken met hun beste danspasjes, is er ook de balzaal waar de muziek verzorgd zal 
worden door live optredens. Vooraf zal er ook de mogelijkheid zijn om te genieten van een uitgebreid diner met bijhorende wijnen. 
Naast toegang tot het galabal kunnen ereleden van VTK Gent ook genieten van een gratis receptie. 

VTK Show (27/03-28/03) 

De jarenlange traditie van de VTK Show zal dit jaar worden voortgezet. Samen met een geweldig team van gemotiveerde regisseurs, 
acteurs, dansers en danseressen en het decor-team, zullen we weer voor een ludiek spektakel zorgen waarbij de studenten hun 
podiumtalenten kunnen laten zien. Dit alles zal doorgaan op woensdag 27 en donderdag 28 maart 2013. 

Lustrumweek (15/04-19/04) 

VTK blaast dit jaar 90 kaarsjes uit en dat is meer dan reden genoeg om een week vol activiteiten te plannen, waarbij onze alumni 
zeker niet vergeten worden! Parkpop XL, alumni-barbecue op het Sint-Pietersplein en tal van andere randactiviteiten moeten deze 
week tot een absoluut hoogtepunt van het academiejaar maken. 

                                                                        VTK Praesidium 2012-2013 

Praeses: Bob De Smedt
Vice-Praeses: Willem Everaert
Penning: Jasmien Vanvooren en Lien Crombé
Secretaris: Justine Mollaert
PR & Externe: Michiel Jacobs
Recruitment: Jarre Decaestecker, Dorien Margiela,  

Caro De Groof en Willeke Staljanssens
ICT: Frederik Vanderstraeten
Web: Arthur Cnops en Timothy Vandewattijne
Interne: Emma Rombaut en Laurien Vandewalle
Feest: Max Cozijns en Wouter Tielemans

Cursus: Stefanie Leysen en Gilles Van Remoortel
Pers: Ornella Monbaliu en Renée Callens
Sport: Augustijn Degrieck, Joachim Ally en  

Thibault Decock
Cultuur: Eva Verbeke en Lies De Keer
FriS: Arnout Wittevrongel
IAESTE: Max Verhofstede
BEST: Hanne Spruyt
Reis: Matthias Herthoge
Lustrum: Jonas Van Cauter
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Nieuws van AIG

Plechtige Proclamatie FEA
Op de plechtige proclamatie van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van 7 juli 2012 zijn heel wat kersverse 
alumni burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect in de prijzen gevallen. 
Studentenprijzen AIG-FEA: ir. Steffen Tallieu ontving de Isabella Van Portugal Prijs en ir. Annelies Van de Sijpe de Boulvin 
van Engelen Prijs, ir. arch. Jan Dierckx ontving dit jaar de Cloquet Prijs. 
Deze prijzen bekronen studenten die zich tijdens hun hele universitaire loopbaan hebben bewezen als de “beste” studenten.
Jozef Plateauprijs 2012: ir. Thierry De Meyer ontving de Jozef Plateauprijs voor zijn afstudeerwerk “Invloed van vezelmaterialen 
op het halochromisme van ethyloranje: een experimentele en computationele studie” met als promotoren prof. Karen De Clerck en 
prof. Veronique Van Speybroeck.
De Meulemeester-Piot prijs 2012: dr. ir. Joris Degroote voor zijn doctoraatswerk “Ontwikkeling van algoritmes voor de 
gepartitioneerde berekenigen van sterk gekoppelde fluïdum-structuur-interactieproblemen” met als promotor prof. Jan Vierendeels.

Op dezelfde proclamatie hebben volgende bedrijven eveneens prijzen uitgereikt: 
ArcelorMittal: ir. Jan Van de Vyver en ir. Steven Lecompte – Solvay: ir. Jonas Van Belleghem en ir. Lieselot Versyck –  
Imec: ir. Andreas De Groote en irs. Bart Spinnewyn en Gert-Jan Stockman – Atlas Copco Airpower: ir. Pieterjan Goedertier en  
Total: ir. Yumi Vanwonterghem en ir. Ruben De Bruycker.

Architectuur: 73
Bedrijfskundige systeemtechnieken en  
   operationeel onderzoek: 19  
Biomedical engineering: 4
Biomedische ingenieurstechnieken: 9
Bouwkunde: 74
Chemische technologie: 15
Computerwetenschappen: 61
Elektrotechniek: 23
Fotonica: 7

Prof. P. Uyttenhove, prof. L. Taerwe, decaan, ir. arch. J. Dierckx, ir. S. Tallieu, dr. ir. K. Ostyn,  
dr. ir. J. Degroote, ir. Annelies Van de Sijpe, ir. Thierry De Meyer en prof. P. Van Cauwenberge, rector

Materiaalkunde:  11
Textile Engineering:  4
Toegepaste natuurkunde:  18
Werktuigkunde-elektrotechniek:  73
European master of science in Nuclear Fusion  
   Science and Engineering Physics:  20
Erasmus Mundi master of science in Photonics: 13
International master of science in  
   Biomedical engineering:  4

ProMoTIE 2012
Dit jaar tellen we 428 nieuw gepromoveerde burgerlijke inge nieurs (geslaagden 1ste en 2de promotiezitting) 

waarvan er 39 een diploma behaalden met de grootste onderscheiding!

Uitschrijving Jozef Plateauprijs 2013
De Jozef Plateauprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een master scriptie uitgevoerd door ingenieurs gediplomeerd 
aan de FEA van de UGent in 2010, 2011 en 2012. Het werk moet origineel zijn en mag nog niet voorheen bekroond of 
gepubliceerd zijn. De prijs bedraagt 750 euro. 
De prijs zal uitgereikt worden tijdens de promotiezitting van de nieuw gediplomeerde ingenieurs op 6 juli 2013.
De AIG-Stichting roept op tot het indienen van kandidaturen vóór 1 maart 2013 op het secretariaat van de AIG-Stichting, Jozef 
Plateaustraat 22, 9000 Gent. 
Het volledige reglement staat op onze website: www.mijn-aig.be.
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Nieuws uit de FEA

Europese Commissie vol lof over de resultaten van het 
HiPEAC excellentienetwerk

24-07-2012 – Recent werd het Europees excellentienetwerk 
HiPEAC afgerond en als ‘uitzonderlijk’ geëvalueerd door de 
Europese Commissie. HiPEAC staat voor High Performance and 
Embedded Architecture and Compilation. Het netwerk groepeert 
meer dan duizend onderzoekers in computersystemen en wordt 
gecoördineerd door de vakgroep ELIS van de Universiteit Gent.

Nood aan meer Europese samenwerking
Het netwerk werd in 2004 gestart met de bedoeling om meer 
structuur te brengen in de onderzoeksgemeenschap die 
nieuwe computersystemen ontwikkelt. Het had als doel om 
de ontwikkelaars van hardware en van software meer met 
elkaar te laten samenwerken, om de industriële en universitaire 
onderzoeksgroepen dichter bij elkaar te brengen, en om de 
toekomstige onderzoeksuitdagingen in kaart te brengen. Sinds 
2008 wordt het netwerk gecoördineerd door de Universiteit 
Gent. In die periode is het netwerk ongeveer verdubbeld en telt 
nu meer dan 1100 actieve onderzoekers. 

Belangrijkste verwezenlijkingen
In de conclusies van de evaluatie had de jury vooral lof voor een 
drietal verwezenlijkingen:
De tweejaarlijkse HiPEAC-visie die inmiddels een referentie 
is geworden voor het onderzoek in de computersystemen in 
Europa, en een belangrijke rol speelt bij de defi nitie van nieuwe 
strategische onderzoeksprojecten in de computersystemen in 
Europa.
The HiPEAC conferentie die een factor drie in omvang gegroeid 
is en nu de tweede grootste computersystemenconferentie in 
Europa is. De jury had ook veel lof voor de gedurfde inspanning 
om de publicatiecultuur in het onderzoeksdomein te sturen in 
de richting van een tijdschriftpublicatiecultuur. Hiertoe besteedt 
de conferentie de evaluatie en de publicatie van de inzendingen 
uit aan een gerenommeerd tijdschrift. De auteurs van de beste 
tijdschriftartikels worden uitgenodigd om hun werk voor te 
stellen op de conferentie.
De HiPEAC zomerschool die uitgegroeid is tot het best 
bezochte en meest kwaliteitsvolle trainingsevenement in de 
computersystemen in Europa. Deze zomerschool trekt jaarlijks 
200 studenten en onderzoekers aan van over heel de wereld.

HiPEAC gaat door
Goede voorbeelden verdienen navolging, en de Europese 
commissie heeft vorig jaar een verlenging van het netwerk 
met vier jaar goedgekeurd. Dit project van 3,8 miljoen Euro 
wordt opnieuw door de Universiteit Gent gecoördineerd en zal 
verderbouwen op het succes van het vorige netwerk. 
Daarenboven zal het bijkomend aandacht schenken aan 
innovatie, technologietransfer, aan het aantrekken van nieuw 
talent, en aan de impact van nieuwe technologische evoluties op 
het ontwerp van computersystemen. 
Het nieuwe netwerk zal een belangrijke rol vervullen bij de 
overgang van het zevende kaderprogramma naar het volgende 
kaderprogramma Horizon 2020. Een belangrijke taak voor het 
netwerk zal zijn om samen met de Europese commissie na te 
denken op welke manier de sterk toegenomen middelen voor 

onderzoek in de computersystemen op de meest effectieve 
manier kunnen ingezet worden om de Europese innovatie in 
computersystemen te versnellen.

Info: www.hipeac.net
Prof. Koen De Bosschere, Coördinator HiPEAC, Vakgroep 
ELIS, tel. 0473 82 37 33, Koen.DeBosschere@elis.ugent.be

Ingenieurs UGent winnen Europese ingenieurscompetitie
Gent – 14/08/2012: Een team van 4 studenten Ingenieursweten-
schappen aan de UGent, heeft de hoofdprijs van de Europese 
ingenieurscompetitie EBEC in de wacht gesleept. Na een dagen-
lange wedstrijd bestaande uit verschillende testen en uitdagin-
gen, kwamen ze in de categorie Team Design als winnaars uit de 
bus. Ze versloegen zo de afgevaardigden van 25 andere landen.
EBEC staat voor de European BEST Engineering Competition, 
een jaarlijks evenement georganiseerd door de Europese 
ingenieursorganisatie BEST. Daar nemen de beste ingenieurs 
van 80 universiteiten het tegen elkaar op in een vertoon van 
creativiteit, probleemoplossend denken en handigheid. De 
fi nale hiervan vond dit jaar plaats in Zagreb (Kroatië) van 1 tot 
8 augustus, waar aan de deelnemers verscheidene real-life case 
studies werden gegeven door diverse bedrijven en organisaties; 
onder andere het ontwerpen van een rollercoaster en een 
verpakkingsmachine. Een gevarieerde jury van professors, 
bedrijfsleiders en deskundigen beoordeelde de verschillende 
resultaten, en verkoos het Gentse team boven afgezanten van 
Hongarije en Rusland (2de en 3de plaats).

De ingenieurs in kwestie -Kiekens Joeri, Meeus Laurens, Teetaert 
Bram en Dolphen Mattijs- behaalden eerder al overwinningen in 
de lokale ronde van Gent en de regionale ronde voor de Benelux, 
en mochten daarom de Benelux vertegenwoordigen. Deze 
eerste plaats is dan ook een mooie afsluiter voor een half jaar 
inspanningen en kwalifi caties, en zet de reputatie van Belgische 
ingenieurs opnieuw in de verf. Aldus de winnaars zelf: “We zijn 
bijzonder trots op ons resultaat. De onverwachte overwinning 
maakt alle inspanning ook echt de moeite waard.”
Naast de competities voor de categorieën Team Design en Case 
Study zelf, bestaat EBEC nog uit veel meer: ook culturele en 
sociale activiteiten komen uitgebreid aan bod, waar connecties 
gelegd worden en de internationale ervaring des te intenser 
wordt. De teamleden: “We beseften waar EBEC echt om draait: 
het ontmoeten van mensen en culturen van over heel Europa, 
waaruit alle partijen leren.” 
BEST Ghent (door Mathieu Vandenberghe) 
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UNIVERSITEIT
GENT

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 11 oktober 2012 om 19u30.  

Statistiek in het bedrijfsleven
Via deze cursus zullen managers ondervinden hoe statistiek nuttig kan gebruikt worden binnen hun bedrijf, zonder te 
vervallen in formules en complexe resultaten.  
Deze opleiding start op 15 oktober 2012.

Brandbeveiliging van gebouwen: rook- en warmtebeheersing
De opleiding heeft tot doel de berekening van RWA-systemen grondig uit te leggen en het correcte gebruik van deze 
rekenmethodes bij te brengen en toe te passen.
Deze opleiding start op 18 oktober 2012. 

Basisstatistiek voor onderzoekers
Naast basisbegrippen en de klassieke statistische technieken, komt ook regressieanalyse aan bod. Nieuw bij deze 
opleiding is de module rond ‘Proefopzet’ waarin men naast het opstellen van een geschikt design, ook het belang 
ervan voor de statistische analyse van de resultaten leert kennen.
Deze opleiding start op 24 oktober 2012. 

Black Belt in Lean
Deze vernieuwde editie biedt u inzicht in de technieken van Lean, gestaafd met talrijke gevalstudies uit de praktijk 
van diverse types organisaties. Het programma is compacter, en dus intensiever, rekening houdend met de beperkte 
tijd die bedrijfsmensen ter beschikking hebben.
Deze opleiding start op 9 november 2012.  

Expertisetechnieken
In dit programma worden alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische en gefundeerde manier 
behandeld. De mogelijkheid bestaat om deze opleiding via streaming video te volgen.
Deze opleiding start op 13 november 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

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar 
Oplage: 2.570 ex. 

Redactie en v.u. ir. A. Corvelyn

AIG-Secretariaat, Jozef Plateaustraat 22 te 9000 Gent – � 09 264 37 18 
 aig@ugent.be –  www.mijn-aig.be

Openingsuren: alle dagen van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur  
Woensdag- en vrijdagnamiddag gesloten.
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Het leven van de AIG

AGENDA 2012
Activiteit Afdeling Soort Plaats Datum Uur

oKToBEr

 Darmmicrobiota KVIV Oost-Vlaanderen voordracht Gent dinsdag 02/10 20.00 u
  i.s.m. Het Verbond

 Drukkerij Verstraete KVIV Oost-Vlaanderen bedrijfsbezoek Maldegem dinsdag 09/10 19.30 u
  AIG Activiteiten

 Papierfabriek Stora Enso KVIV Oost-Vlaanderen bedrijfsbezoek Gent zaterdag 27/10 9.00 u

NoVEMBEr

 Internet of Things KVIV Oost-Vlaanderen voordracht Gent dinsdag 13/11 19.00 u
  AIG Activiteiten 

 Update@Campus AIG cursus Gent woensdag 21/11 19.30 u

 Sinterklaasfeest KVIV Oost-Vlaanderen sociaal Gent zondag 25/11 13.30 u

 Elektriciteitsmarkten onder Werkgroep energie lezing Gent maandag 26/11 19.30 u
 spanning

DECEMBEr

 Tuupe tegoare AIG Activiteiten sociaal Gent vrijdag 07/12 19.45 u

-nieuws nr. 95, 1 oktober 2012,

Noteer nu reeds in uw agenda:

Reünie vrijdag 22 februari 2013

Onze jaarlijkse AIG-bijeenkomst zal plaatsvinden in Salons Mantovani in Oudenaarde.

Jubilarissen met 65, 60, 55 en 50 jaar diploma, dus afgestudeerd in
1947 – 1952 – 1957 – 1962 worden speciaal gevierd.

Volgende vierende promoties komen aan bod:
1967 – 1972 – 1977 – 1982 – 1987 – 1992 – 1997 – 2002 – 2007 – 2012


