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Geassocieerde leden

Donderdag 18 april 2013 om 19.30 u
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Editoriaal

Veel jonge mensen staan binnenkort voor een belangrijke studiekeuze. 
Met de nieuwe ijkingstoets, die aan alle Vlaamse ingenieursfaculteiten zal 
plaatsvinden op 1 juli, kan iedereen, op vrijwillige basis, nagaan of zij/hij 
een voldoende basis heeft om ingenieursstudies aan te vatten met een rede-
lijke kans op slagen. Deze toets is een zeer goed initiatief, niet alleen voor 
de student in spe, maar ook voor de ouders én de leerkrachten wiskunde 
van de laatste jaren secundair onderwijs! Hopelijk zal deze toets ook meer 
meisjes over de streep trekken. Voor wie nog twijfelt, biedt slagen in derge-
lijke ‘ingangsproef’ dikwijls het laatste zetje dat nodig is. Onze maatschap-
pij heeft nood aan meer en goed opgeleide ingenieurs. Of het nu slecht 
of goed gaat met de economie, de noodzaak om processen en kwaliteit te 
verbeteren is een constante.  

Voor zijn alumni heeft AIG een groots reüniefeest georganiseerd in februari. De vernieuwde aanpak bleek een groot succes 
met 425 deelnemers. Dit jaar volgt er nog een reüniefeest, op 18 oktober, waar alle afgestudeerden van de promotiejaren die 
eindigen op 3 of 8 speciaal zullen gevierd worden. Hou de datum alvast vrij in je agenda!

De Algemene Vergadering van AIG, gehouden op 28 februari ll., heeft beslist om het erelidmaat-
schap toe te kennen aan prof. ir. Daniël Vandepitte. Hiermee wil het AIG bestuur de bijzondere 
prestaties die hij als professor én als ingenieur én als rector van de Universiteit Gent heeft gerea-
liseerd op speciale wijze huldigen. De uitreiking van dit erelidmaatschap zal gebeuren aansluitend 
op het bezoek dat wordt georganiseerd aan de werven langs de R4 op 20 juni.

Tot slot wil ik u uitnodigen om een blik te werpen op onze vernieuwde website, www.mijn-aig.be, 
waar alle activiteiten voor de komende maanden duidelijk op de homepagina staan. Vooral 
ons nieuw initiatief “TechBoost” op 18 april belooft een klapper te worden! Het kernprincipe 
van TechBoost is: Boost uw technische kennis door een avondles van een topexpert over een 
actueel relevant thema! Nadien volgt een smakelijke netwerkreceptie, met dank aan onze in-
dustriële sponsors. 

Hopelijk tot binnenkort op één van onze activiteiten!

dr. ir. Katrien OSTYN
Voorzitter AIG
katrienostyn@telenet.be - aig@ugent.be

Algemene Vergadering 28 februari 2013
Raad van Bestuur 2013
Voorzitter: dr. ir. Katrien Ostyn
Ondervoorzitter: prof. dr. ir. Ronny Verhoeven
Algemeen secretaris: ir. Thierry Heirbrant
Penningmeester: ir. Roger Cornelis
Verantwoordelijke publicaties: ir. Alain Corvelyn

Overige leden
ir. David Bazyn
ir. Alexander Benoot
ir. Francis De Boeck
ir. Wout De Geyter
ir. Killian De Smedt
Prof. dr. ir. Filip De Turck
ir. Dries Dezittere
Prof. dr. ir. Lieven Eeckhout
ir. Yves Fassin
ir. Peter Huygebaert

ir. Patrick Lafontaine
ir. Jan Lagast
ir. Kristof Mahieu
ir. Marc Ryckeboer
ir. An Stroobandt
Prof. dr. ir. Joris Thybaut
ir. Kenny Van Heuverswijn
Prof. dr. ir. Pascal Verdonck
ir. Willy Wouters

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

Statuten: tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering AIG van 28 februari 2013 werden de nieuwe statuten van onze  
vereniging unaniem goedgekeurd.

Huidige voorzitter (2012-2015) Katrien Ostyn en  
oud-voorzitter (1979-1982) Yolande Heyndrikx.
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AIG-Stichting

Uitschrijving AIG-prijs
Deze prijs wordt uitgeschreven om de 4 jaar en is bedoeld als beloning voor 
de ontwerper(s) van het beste oorspronkelijke werk dat verband houdt met de 
ingenieurswetenschap en als een ware bijdrage tot de bevordering hiervan kan 
beschouwd worden.

Bedrag van de prijs: de prijs is ondeelbaar en bedraagt 2.500 euro

Deelnemingsvoorwaarden: De ontwerpers van de werken die voorgedragen 
worden voor de prijs, moeten ingenieurs zijn en lid van de AIG sedert 
tenminste vijf jaar of sedert het behalen van hun diploma. Indien het voor de 
prijs aangeboden werk evenwel de vrucht is van de gezamenlijke studie van 
verscheidene ingenieurs, is het o.a. nodig dat één van de auteurs lid is van  
de AIG.

Inschrijvingstermijn: de werken moeten uiterlijk tegen 1 oktober 2013 inge-
diend zijn op het AIG-secretariaat. 

Het reglement van de prijs is beschikbaar op www.mijn-aig.be

Uitschrijving Gouden Medaille Gustave Magnel
Teneinde de nagedachtenis van Gustave Magnel te eren, wordt door de 
Alumnivereniging van de Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit te Gent 
(AIG) sedert 1959 periodiek de “Gouden Medaille Gustave Magnel” uitgereikt. 

Professor Gustave Magnel was stichter en directeur van het “Laboratorium 
voor Gewapend Beton” nu “Laboratorium Magnel voor Betononderzoek” van 
UGent.

De medaille wordt toegekend aan de ontwerper(s) van een uitgevoerd en voltooid 
bouwwerk dat beschouwd kan worden als een belangrijke en merkwaardige 
toepassing van gewapend en/of voorgespannen beton. 

Bij toekenning wordt geen rekening gehouden met de nationaliteit van de 
ontwerper(s) noch met het land waar het bouwwerk werd uitgevoerd. 

De AIG deelt mee dat de medaille in het najaar van 2014 voor de twaalfde maal 
zal worden uitgereikt, en doet een oproep tot belangstellenden voor het indienen 
van kandidaturen. 

Ze moeten betrekking hebben op een bouwwerk dat voltooid is in de periode 
2009-2013 (1/1/2009 - 31/12/2013) en kunnen inge diend worden rechtstreeks 
door de belangstellenden of door derden (particulier, vereniging, openbare 
instelling, …), die een buitengewoon verdienstelijk ingenieur wensen te 
onderscheiden.

De laureaat wordt uitgenodigd om op de uitreikingsplechtigheid de gouden 
medaille, waarde 6.000 euro, in ontvangst te nemen. Deze vindt in principe te 
Gent plaats en staat onder de auspiciën van de AIG-Stichting. 

Aan de laureaat of laureaten wordt eveneens een diploma uitgereikt dat hen het 
recht verleent de titel “Laureaat van de Gouden Medaille Gustave Magnel” te 
voeren.

Kandidaturen worden ingewacht, vóór 15 januari 2014, op volgend adres:

AIG-secretariaat (lokaal CO.01), Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent  
aig@ugent.be – www.mijn-aig.be

Het volledige reglement is beschikbaar op bovenvermelde website. 

VTK

Beste lezer, 

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

Lustrumweek met Parkpop XL  
(15/04 - 19/04) 

Tijdens de eerste week na de Paasvakantie 
viert VTK zijn 90e verjaardag en dat laten 
we niet onopgemerkt voorbijgaan! Er 
zijn de hele week lang tal van activiteiten 
gepland waarmee we hopen voor elk wat 
wils te serveren. De grootste blikvanger 
is hierbij het jaarlijkse Parkpop, dat voor 
één keer gepromoveerd wordt tot Parkpop 
XL en waarbij het amphitheater in het 
Citadelpark omgeruild wordt voor het 
Sint-Pietersplein! Een hele namiddag lang 
zullen tal van beloftevolle bands het beste 
van zichzelf geven, waarna de avond in 
stijl wordt afgesloten door niet minder dan 
Les truttes! 

Kom dus donderdag 18 april de sfeer 
eens opsnuiven op het Sint-Pietersplein 
tijdens dit muzikale hoogtepunt van de 
Lustrumweek! 

30ste editie Gentse 12-urenloop (24/04) 

Wraak is misschien een groot woord, 
maar toch. De sportieve vete tussen VTK 
en HILOK brandt als nooit tevoren, VTK 
moet en zal de 12-urenloop dit jaar terug 
winnen! Kom daarom zeker eens langs 
om ons aan een nieuwe overwinning te 
helpen! We hebben echter niet alleen nood 
aan sporters, maar ook aan veel supporters. 
VTK deelt ook dit jaar weer de sfeer met de 
bio-ingenieurs van VLK en we hopen jullie 
dan ook van harte te mogen verwelkomen 
in onze ingenieurstent! Dit biedt een ideale 
sfeer van ontspanning en competitiviteit, 
ideaal om eens bij te praten met de andere 
aanwezige alumni. En hopelijk kunnen we 
dit jaar terug nagenieten van een heerlijke 
overwinningssfeer. 
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Nieuws van AIG

Cultureel Aperitief – Nieuwjaarsreceptie en kinderanimatie

Ondanks het ochtendlijke winteroffensief op zondag 20 januari, hebben toch opnieuw 300 KVIV-leden en sympathisanten 2013 
feestelijk ingezet in de Oehoezaal van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, na de culturele AIG-opwarmer 
geserveerd door Lieve Blancquaert. De chocoladeactiviteit van de kinderuniversiteit was eveneens een voltreffer.

Enkele sfeerbeelden, en… bezoek KVIV Oost-Vlaanderen ook eens op Facebook!

Viering jubilarissen en reüniefeest
Op 22 februari 2013 mocht AIG al de vierende promoties (deze van promotiejaren eindigend op 2 en 7) verwelkomen op het  
AIG Reüniefeest. De afgestudeerden van 1947, 1952, 1957 en 1962 en dus met 50, 55, 60 of zelfs 65 jaar diploma werden voordien 
nog eens extra in de bloemen gezet op de jubilarisviering.

Zowel de jubilarisviering als het reüniefeest werd in een nieuw jasje gestoken, waarbij de succeselementen behouden bleven. Zo 
werd de Salons Mantovani de nieuwe omkadering waar we vanaf 17u00 de afgestudeerden met 50 jaar of meer diploma mochten 
ontvangen. Onze voorzitster Katrien Ostyn mocht 30 jubilarissen en 44 gasten verwelkomen. De decaan van de FEA, Rik Van de 
Walle gaf een voorstelling van de faculteit anno 2013 met enkele mooie gelijkenissen en misschien minder verwachte verschillen 
tussen 50 jaar geleden en nu. Daarna ontvingen alle aanwezige vierders een geschenk en het boekje met alle cv’s. Tenslotte was er 
nog een gesmaakte bijdrage door enkele jubilarissen. 

Tijdens de reünieviering verder op de avond waren er 425 aanwezigen die samen genoten van de receptie, een uitgebreid 
wandelvoorgerechtenbuffet, een verrukkelijk diner aan tafel en een lekker dessert. Blijkbaar is de reünieviering dan toch dé 
gelegenheid om de studiegenoten van vroeger weer te zien en de vriendschapsbanden van weleer aan te halen. Ook de nieuwe 
lichting ingenieurs van 2012 was talrijk (met 60 personen) aanwezig.

Een zeer geslaagd feest en reünie, voor zowel oud als jong , waarbij iedereen zich geamuseerd heeft en vrienden van vroeger heeft 
teruggezien. Alle foto’s zijn te bekijken op www.mijn-aig.be/over aig/voorbije activiteiten en foto’s.

1947 1952 1957 1962
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Nieuws van AIG

Opgelet afgestudeerden in jaren eindigend met 3 of 8! 
SAVE THE DATE: 18 oktober 2013

Ben je gepromoveerd in de jaren eindigend op een 3 of een 8? Dan heb jij binnenkort pas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60 of zelfs 65 jaar je diploma behaald en dat moet gevierd worden.
Vanaf dit jaar willen we de reünie dichter bij het afstuderen houden en daarom verschuift de viering van februari naar oktober. 
Noteer daarom vrijdag 18 oktober 2013 alvast duidelijk in je kalender en hou deze datum zeker vrij om je studiegenoten van 
vroeger weer te zien. 
Je zal hier zeker nog verdere informatie over ontvangen, maar vergeet het niet en als je jaargenoten van vroeger tegen het lijf 
loopt, spreek dan zeker af op de volgende Reünieviering.

Een overzicht van de vierende promoties

Van de promotie 1997 en 2002 zijn er helaas geen jaarfoto’s genomen.
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Nieuws uit de FEA

Wij verwelkomen meer dan 1500 nieuwe studenten!

Vanaf 2013-2014 zullen zowel de opleidingen industrieel ingenieur als de opleidingen burgerlijk ingenieur aangeboden worden 
door de UGent. De opleidingen industrieel ingenieur blijven gelokaliseerd op hun huidige campussen: respectievelijk in Gent en in 
Kortrijk. Alle nieuwe studenten zijn van harte welkom aan onze faculteit!

Gentse onderzoekers beloond met Google RISE award

Op 14 februari maakte Google bekend dat Dwengo vzw zich een jaar lang Google RISE partner mag noemen. Hiermee beloont 
Google initiatieven die Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) ondersteunen in het onderwijs.

In 2009 richtten zes onderzoekers van de vakgroep ELIS in hun vrije tijd Dwengo vzw op, als uitloper van de robotcompetities die 
door de Werkgroep Elektronica georganiseerd worden. Het doel van Dwengo is om elektronica en programmeren te stimuleren bij 
jongeren.

In samenwerking met Argentijnse onderzoekers van de National University of Salta werd nu een bilaterale samenwerking opgestart 
zodat sociaal-economisch achtergestelde jongeren in Argentinië toegang krijgen tot alle nodige kennis en materialen om robots te 
bouwen. Met de steun van Google wordt de impact van dit initiatief vergroot zodat méér jongeren kunnen profiteren van dit initiatief.

“Dankzij deze RISE award, kan ik in september naar Argentinië reizen om daar, samen met dr. Juan Pablo Carbajal, workshops te 
organiseren en studenten te begeleiden bij hun eerste stappen in het programmeren van hun eigen robot.“, aldus ir. Francis Wyffels. 
“Daardoor kunnen de studenten in Argentinië binnenkort ook zelf een robotcompetitie organiseren, net zoals Dwengo vzw dat in 
Vlaanderen al doet in meer dan 100 scholen sinds 2009.”

Prof. Kim Verbeken geselecteerd als lid Jonge Academie

Prof. Kim Verbeken is lid geworden van de Jonge Academie. Hij maakt deel uit van 40 toponderzoekers die geselecteerd werden, 
uit maar liefst 146 kandidaten. Deze jonge onderzoekers hebben drie doelstellingen voor ogen: interdisciplinair werken, nadenken 
over het huidige wetenschapsbeleid en wetenschap communiceren naar de jeugd.

De Jonge Academie werd opgericht op initiatief van prof. dr. Dominique Willems en prof. dr. Hilde De Ridder-Symoens, binnen 
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten, onmiddellijk gesteund door de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde. België is daarmee het 20ste land dat een Jonge Academie opricht. Buurlanden Nederland 
en Duitsland hebben al meerdere jaren een jonge academie, en bereikten met verschillende succesvolle acties hun regering en 
schoolgaande jeugd. De Global Young Academy brengt al deze jonge academies samen, steunt landen die een jonge academie willen 
oprichten, en heeft nu al leden uit België die meewerken aan het onafhankelijk onderzoek van de Global Young Academy.

Prof. Kim Verbeken is verbonden aan de vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur, Universiteit Gent.

Boetiek Techniek op 18 mei 2013

De faculteit zal op 18 mei deelnemen aan Boetiek Techniek. Deze doe-beurs wil 10- tot 14-jarigen laten kennismaken met techniek. 

In hartje Gent kan je die dag kennismaken met speciale techniek-boetieks. Want techniek is sjiek: de metaal- en technologiesector 
toont zich met speciale demonstraties, doe-activiteiten en infostands. 

Oost-Vlaamse bedrijven en organisaties, waaronder de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, zakken af naar het Sint-
Baafsplein en Emile Braunplein en tonen er hun technisch kunnen. Iedereen, jong en oud, is welkom tussen 10 en 18 uur. 

De doe-activiteiten zijn specifiek ontworpen voor 10- tot 14-jarigen. Ze geven jongens en meisjes de kans om kennis te maken met 
technische beroepen en opleidingen. Van design tot hightech en mechanica: kom jouw talent ontdekken!

IN
G

ENIE
URS W E TENSCHAPPEN

  

A R C H IT E C T U U R
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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. 
Er wordt een infoavond georganiseerd op donderdag 25 april 2013. 

Opleidingen najaar 2013
Black Belt in Lean – Geavanceerde statistische methoden 

Schadediagnose en herstelling van beton – Levensmiddelentechnologie

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs. 
Instituut voor Permanente Vorming, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde 

Tel +32 (0)9 264 55 82 – ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be

IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar 
Oplage: 2.575 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.

TechBoost
Probabilistische Systeemtheorie 

Leer welke recente technieken relevant zijn voor uw ingenieurstoepassingen!
Lesgever: Prof. Gert de Cooman, UGent, doceert Statistiek en Waarschijnlijkheidsrekening aan alle 
studenten burgerlijk ingenieur in eerste bachelor, zorgt mee voor de stevige analytische basis van de 
ingenieurstudenten (opvolger sinds enkele jaren van Prof. Steyaert en Prof. Taerwe), en doceert de cursus 
Lineaire Systemen op masterniveau. Hij doet actief onderzoek naar probabilistische systeemtheorie en de 
grondslagen van onzekerheidsmodellering:http://users.ugent.be/~gdcooma/

Inhoud: startend met een opfrissing van de voornaamste principes van de cursus Statistiek en Waar-
schijnlijkheidsrekening uit de bachelor ingenieurstudies (jawel, integralen en probabiliteitsdensiteits-
functies komen aan bod), stelt de lesgever de grondslagen van redeneren onder onzekerheid ter discussie. 

Vervolgens besteedt hij aandacht aan enkele recente evoluties in onzekerheidsmodellering in 
systeemtheorie, met betrekking tot optimalisering, besluitvorming en regeling. Hij bestrijkt een aantal van deze evoluties, met 
de nodige formules en afleidingen, en besteedt aandacht aan enkele praktische ingenieurstoepassingen (bijv. procesregeling, 
optimalisatie, systeemidentificatie, bio-informatica) van de aangebrachte theoretische principes. 

Netwerking: zoals bij een alumni event past, voorzien we nadien een netwerkreceptie met hapjes en drankjes om de geziene 
integralen en probabiliteitsdensiteitsfuncties door te spoelen, nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te verstevigen.
Donderdag 18 april 2013 om 19.30 u
Auditorium Magnel, Technologiepark 904, Zwijnaarde
Gratis voor AIG-leden, IVPV alumni, studenten en personeel FEA – € 30 p.p. niet-leden
Inschrijven: http://www.mijn-aig.be/inschrijving-techboost.php
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Activiteiten

Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bank AIG: BE14 2900 2600 2283 – Bank KVIV Oost-Vlaanderen: BE40 4470 0630 9163 

Voor familie en begeleidende personen geldt het ledentarief.

Engineers after work
Een gezellig treffen om bij te praten over de voorbije maanden 
en plannen te smeden voor de toekomst.
Vrijdag 19 april 2013

Fruitsappenbedrijf Verhofstede
Eerst is er een rondleiding met uitleg over de geschiedenis van 
het bedrijf en leren we iets over de teelten en snoeimethodes. 
Speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er in parallel met de 
rondleiding: De wondere wereld van Pierlepein.
Zaterdag 20 april 2013 om 14 u
Fruitsappenbedrijf Verhofstede, Nieuwe Baan 15, Eksaarde
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden;  
gratis voor kinderen.

Transalley en Toyota
Bezoek aan deze technologie-cluster in Noord-Frankrijk die 
zich richt op innovatie in de sector van de mobiliteit. Inclusief 
rondleiding in de Toyota Yaris fabriek.
Vrijdag 26 april 2013 om 10 u
Campus Mont Houy, rue de Mont Houy, Valenciennes/Frankrijk
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden

Fietstocht in het Waasland
Met de fiets maken we een tocht van ongeveer 25 km langs mooie 
en rustige wegen in het Waasland (vooral op het grondgebied 
Melsele).
Zaterdag 11 mei 2013 om 14 u
Kapel van Gaverland, Gaverlandstraat, Gaverland-Melsele
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden

Lentewandeling – Kalkense Meersen
De jaarlijkse uitstap voor een frisse neus in de natuur
Pinkstermaandag 20 mei 2013 om 14 u
Schellebelle, ter hoogte van de weg naar het veer (bij het oud 
gemeentehuis)
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden

Gatewing
Dit jong Gents innovatief bedrijf speelt ook op wereldvlak een 
rol in digitale luchtfotografie en beeldverwerking o.a. met het 
onbemand vliegtuigje X100.
Donderdag 23 mei 2013 om 19.30 u
Gatewing, Buchtenstraat 9, Sint-Denijs-Westrem
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden

Brand in de Rabottorens  
De wetenschappelijke kant van brand
Prof. dr. ir. Bart Merci, onderzoeksgroep “Fire Safety Engineering” 
van de UGent.
Woensdag 29 mei 2013 om 19 u
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, Gent

Voorstelling werken Jozef Plateauprijs
Voorstelling van de werken door de kandidaten gevolgd door 
een presentatie van Willy Naessens
Donderdag 30 mei 2013 om 17 u
Willy Naessens, Kouter 3, Wortegem-Petegem

De ultieme geheimen van de materie – Higgs update
Naar aanleiding van de recente ontdekking van het Higgsdeeltje, 
een update rond de stand van zaken in de elementaire fysica door 
prof. dr. D. Ryckbosch
Woensdag 5 juni 2013 om 20 u
Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden

Wandeling: 100 jaar wereldtentoonstelling in Gent
Ontdek de site van de wereldtentoonstelling van 1913 (wijk 
Sint-Pieters-Buiten) en zie hoe daar tijdens het interbellum het 
“Miljoenenkwartier” ontstond.
Zaterdag 15 juni 2013 om 9.50 u
Ingang Sint-Pietersstation (vooraan), Gent
€ 7 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden

Werfbezoek aan de sluiting van de R4 buitenring
Rondleiding door de projectdirecteur ir. Stefaan Danhieux aan 
verschillende werfzones.
Donderdag 20 juni 2013 om 17 u
Werfburelen aan de Scheldestraat, Merelbeke
€ 5 p.p. werfbezoek enkel voor leden

Viering erelidmaatschap AIG aan prof. ir. Daniël Vandepitte
Aansluitend aan bovenstaand werfbezoek volgt een presentatie 
over de carrière van prof. ir. Daniël Vandepitte en het toekennen 
van het erelidmaatschap AIG. Gevolgd door een receptie.
Donderdag 20 juni 2013 om 20 u
Feestzaal Van Caneghem, Oude Gaversesteenweg 2, Merelbeke
€ 6 p.p. enkel viering – € 8 p.p. combinatie werfbezoek en 
viering voor leden KVIV/AIG/Vriend van AIG.

RWZI Antwerpen Zuid
Voordracht en bezoek aan het waterzuiveringsstation.
Zaterdag 22 juni 2013 om 9.45 u
RWZI Antwerpen Zuid, Kielsbroek 5, Antwerpen
€ 5 p.p. leden en familie; € 20 p.p. niet-leden

Wouter Deprez: Hier is wat ik denk
Een avond ontspanning van de bovenste plank
Zaterdag 13 juli 2013 om 19.45 u
Capitole Gent, Graaf van Vlaanderenplein 5, Gent
€ 24 p.p. leden en familie - € 27 p.p. niet-leden

Wandeling tijdens de Gentse Feesten: 
Van Badstoven tot Glazen Straatje
Vrijdag 26 juli 2013.


