
Algemene vergadering met echt wat meer!

donderdag 30 maart
Een activiteit niet enkel voor de leden van de Algemene Verga-
dering maar voor alle leden!
Voor onze Algemene Vergadering trekken wij dit keer naar Zuid-
Limburg, niet zomaar enkel voor de “cijfers en letters” over 2016, 
maar voor heel wat meer. Een heus programma dat begint om 
10u00 in Heers, meer bepaald in deelgemeente Mechelen-Bo-
velingen, Darrisstraat 6 in “DEN BIECHTSTOEL” – waar kan je 
beter zijn als je verslag moet uitbrengen over de werking 2016...
Voor de partners van de leden AV en alle andere belangstel-
lenden wordt voor de tijd van de vergadering gezorgd voor een 
vervangprogramma...
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Voor een goed begrip en vlotte voortgang...
Voor een goed begrip... De papieren Flash valt echt wel op de valreep in de bus bij die leden waarvan wij geen mailadres had-
den/kregen in het verleden. Leden met mailadres konden wij al eerder kennisgeven van wat er te gebeuren staat. Wilt u ook bij die 
gelukkigen behoren, een gouden tip – laat ons via vvub@vub.ac.be uw mailadres geworden en in de toekomst wordt u tijdig en 
met regelmaat op de hoogte gehouden.
Voor een vlotte voortgang... Bij de hiernavolgende activiteiten hoort telkens een uiterste datum van inschrijving, soms is dat kort op 
de bal en dus voor heel snelle beslissers, soms voor snelle beslissers en soms kan er ook wel nog even gewacht... Doorlezen tot 
het bittere einde en u weet wat we bedoelen... Doen dus! 
Noteer ook dat de eerstvolgende papieren Flash in september in de bus! 

Voorwoord:  Samen staan we sterk

We staan aan het begin van een nieuw jaar met veel nieuwigheden.
We werken hard aan een nieuwe website. We hebben beslist daar professionals voor in te schakelen, maar wij moeten nog altijd de 
ideeën leveren voor de inhoud. Jullie suggesties zijn meer dan welkom.
Onze samenwerking met Uitstraling Permanente Vorming (UPV) krijgt meer en meer vorm. Verder in deze Flash lees je er meer over. 
Maak er maximaal gebruik van, samen staan we sterk.
Met een paar zeer actieve leden erbij blijken de taken meer en meer gelijkmatig verdeeld tussen de vertegenwoordigers van onze drie 
instellingen. De gunstige gevolgen zijn dat er op al onze activiteiten een ruim aantal deelnemers van alle drie de instellingen zijn, dat 
de mond-aan-mond reclame ruimer verspreid geraakt en dus ook het aantal deelnemer groeit.
Bij de vertegenwoordigers van de drie instellingen heerst een warm enthousiasme. Het ideale moment lijkt mij om de gesprekken 
met de nieuwe en gevestigde, overheden van onze drie instellingen nogmaals op te nemen om te kijken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen.
De Wetenschapskaravaan zet zijn opvoedende taak verder en verdient daarvoor zeker nog ruimere belangstelling. 
De Raad van Bestuur broedt op plannen voor een meerdaagse uitstap over de grenzen. De leden waarvan we een actueel e-mail-
adres hebben zullen hierover tijdig meer kunnen lezen. Mag ik hieraan dan ook nog eens het verzoek koppelen om jullie e-mailadres 
te sturen naar vvub@vub.ac.be

Activiteiten voorjaar 2017

Tentoonstelling Cartoons reMiXeD.... 

vrijdag 17 maart
Wie kent onze Norbert (Van Yperzeele) niet... wie heeft er van 
hem geen tekening of eentje gezien ter gelegenheid van... Er is 
nu ook de kans kennis te maken met zijn kunstenaarschap door-
heen een tentoonstelling van zijn cartoons. Vernieuwde kennis 
maken met de kunstenaar, hem zien, spreken en aanraken, het 
is allemaal mogelijk vrijdagavond te Vilvoorde....
Vrijdag 17 maart, 19u30, VOC Vilvoorde (zie de bijgesloten flyer 
voor alle nuttige info). Inschrijven hoeft nu niet, komen wel.... Hij, 
wij hopen op jouw aanwezigheid. Tot dan.
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Na het “ernstig” gedeelte van de dag gaan wij voor ontspanning 
met een culinair accentje. Om 11u30 proeven wij bubbels en en-
kele goede Portugese wijntjes, aangeboden door een bevriend 
wijnhandeltje “ELUSO”... 13u00, tijd voor de lunch all-in geser-
veerd met onze keuze aan Portugese wijnen. Na de soep, keuze 
uit vis, haantje of steak (te vermelden bij inschrijving! Bij steak 
ook graag ‘hoe’ gebakken), dessert en koffie.
Na de lunch bezoeken wij de stroopfabriek in Borgloon. Een 
beetje siroop aan de baard van de leden kan nooit kwaad dach-
ten wij...
Wij sluiten af in ”Het TOLHUYS” in Herstappe, ja de kleinste ge-
meente van België met een enig Brasserietje.
Voor het gemak van iedereen bieden wij de mogelijkheid gebruik 
te maken van een autobus! In functie van de inschrijvingen, de 
belangstelling, zal die opstapmogelijkheid bieden, zeker op de car-
poolparking Heverlee, aanvullend misschien extra op de carpool-
parking van Zaventem. Graag jullie keuze bij de inschrijving !!!

Praktische informatie: 
Kostprijs all-in, ganse dag! de autocar incluis, 50 euro/persoon. 
Lijkt ons niet overdreven, hopelijk zien jullie het ook zo...
Inschrijving via vvub@vub.ac.be (geen reply graag) uiterlijk 20 
maart met bevestiging door storting op rekening BE92 6528 2200 
1223 van uw Vriendenkring met vermelding van “AV”. Vergeet bij 
inschrijving jullie keuzes voor de lunch niet te vermelden a.u.b., 
ook best aangeven of jullie van de autocar wensen gebruik te 
maken met opgave van de opstapplaats dan graag.
Nog dit tot slot meegeven, dat alle ingeschrevenen verder op de 
hoogte gehouden worden via mail, dus zorg dat wij die hebben!!! 
Bijzonder voor de leden van de Algemene Vergadering, alle ver-
dere details omtrent de dagorde en de passende documenten 
worden nog tijdig per mail overgemaakt.

Lentetoplunch met koets of boot...

donderdag 20 april
Naar voorbeeld van de Europese Lentetop houden wij onze Lente-
toplunch. Omdat het er gezellig, aangenaam, lekker was, met 
een goede prijs/kwaliteitverhouding, kozen wij nog eens voor 
“Het Groene Waterke” van de Hotelschool Mechelen –ondertus-
sen Busleyden Atheneum– Campus Stassart geworden, maar 
nog steeds aan de Wollemarkt.
Wij spreken af om 12u00 voor het aperitief. Aansluitend genieten 
wij dan van Aspergefluweelsoep, Asperges op Vlaamse wijze 
met huis gerookte zalm, Montglas - boerenkip met aardappel-
mat, Aardbeien Romanof en sluiten af met koffie-plus...
Omstreeks 15u00 voorzien wij nog een “tripke” met de koets of 
de boot – te land of te water dus. De keuze is aan jullie bij de 
inschrijving... de meerderheid beslist wat het wordt. 

Voor het geheel van deze onderneming rekenen wij slechts 50 
euro (all-in) per persoon.
Praktisch: Inschrijven via vvub@vub.ac.be uiterlijk 5 april met 
vermelding van keuze koets of boot niet te vergeten! Bevestigen 
met storting op rekening BE92 6528 2200 1223 van de Vrienden-
kring met vermelding “Lentelunch”.
Zoals voor de overige activiteiten volgt alle verdere info voor de 
ingeschrevenen per mail! Box in de gaten houden dus!

Tom Frantzen... meer dan een atelierbezoek

donderdag 18 mei 2017 
Het is zijn werk dat we dit jaar zullen bezoeken in het kader van 
onze nu stilaan traditionele atelierbezoeken, maar het wordt 
meer dan een atelierbezoek.

Tom Frantzen heeft in Duisburg behalve zijn atelier, ook een 
beeldentuin en veel van zijn monumentale werken zijn te zien 
in de open ruimte of zijn straatbeelden. Een deel van dat werk 
gaan bekijken is een dagvullend programma en dat is dan ook 
wat we willen doen.
We maken met een bus een rondrit langs een aantal straatbeel-
den in Brussel, Steenokkerzeel en Tervuren en we bezoeken het 
atelier en de beeldentuin van de kunstenaar in Duisburg.
09u30: Vertrek !!! vanop de VUB Campus, administratiegebouw 
10u00: Start van de Tom Frantzen beeldenroute onder begelei-

ding van de kunstenaar zelf en/of een medewerk(st)er
12u30: Lunch in “Bistro Mille”, Warande 1, Tervuren
14u30: Bezoek atelier en beeldentuin, Waaienberg 17, 
 3080 Duisburg-Tervuren 
16u30: Breugheltaart of Duisburgse kaastaart (oud recept) 

met koffie, thee of een drankje in de serres van de 
beeldentuin 

17u15: Einde en aanvang terugrit naar VUB
Gepast schoeisel is aanbevolen. Voor deze ganse dag, autocar, 
rondleiding, gids(en), lunch, inkom, taart met koffie of thee inclu-
sief rekenen wij 40 euro/persoon
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 april via vvub@vub.ac.be en stor-
ten op rekening BE92 6528 2200 1223 van de Vriendenkring met 
vermelding “Tom Frantzen”.
De deelnemers worden voor een vlotte voortgang via e-mail ver-
der op de hoogte gehouden!

BBQ met bonus...

donderdag 29 juni
Donderdag 29 juni is het weer zover, wij laten ons vanop de hete 
grill opnieuw bedienen met lekkers uit het water, vanop het land 
en wie weet van in de lucht... Dessert wordt niet vergeten. Alles 
bijgeschonken met passende Portugese bubbels en wijnen dit 
keer – zij die 30 maart naar de Algemene Vergadering komen, 
zullen het al voorgeproefd hebben...

Gelet op het succes van vorig jaar voorzien wij terug een bonus 
voor de snelle beslissers! Wie inschrijft en aansluitend stort ui-
terlijk 10 juni betaalt slechts 25 euro voor het feestje, wie later 
inschrijft met storting uiterlijk 17 juni betaalt 30 euro – nog altijd 
een prikje voor de all-in en de gezelligheid! Voor de vegetariërs 
wordt er naar ondertussen goede gewoonte gezorgd! Hiertoe 
wel duidelijke vermelding bij inschrijving graag.
Het aperitief wordt achter het administratiegebouw (Campus 
Etterbeek) aangeboden vanaf 12u00. Aanschuiven aan de grill 
omstreeks 12u45, einde van het bakken en braden naar eigen 
goeddunken...

Praktisch: Inschrijven, met respect voor de hiervoor aangehaal-
de timing via vvub@vub.ac.be EN niet vergeten! aansluitend het 
passend bedrag te op rekening BE92 6528 2200 1223 van de 
Vriendenkring met vermelding van “BBQ”, eventueel “Veggie”
Tot slot, nog maar eens herhalen dat alle verdere passende info 
volgt per mail! Wait and see dus.

WETENSCHAPSKARAVAAN 
Onderzoek en ontwikkeling in de 
notariële wetenschap

”Waarom zijn er wettelijke regels over families en gezinsrelaties? 
Mogen burgers bijvoorbeeld niet zelf bepalen wie hun erfenis 
verkrijgt? Moet de staat nog overlevingspensioenen uitkeren aan 
weduwen?”
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Ook andere, maatschappelijk erg relevante onderzoeksvragen 
komen aan bod, zoals: ’Wie moet instaan voor de zorg(kosten) 
voor bejaarde personen: de staat, de familie of de bejaarde per-
soon zelf?’ en ’Hoe kunnen de ouders van een kind met een han-
dicap er voor zorgen dat hun kind ook na hun overlijden over vol-
doende financiële middelen beschikt en de nodige zorg krijgt?’. 
Het publiek krijgt tot slot een eerste inkijk in het hervormde erf-
recht dat waarschijnlijk dit jaar nog in werking zal treden!

Praktisch:  woensdag 22 maart 2017, 14u00 tot 17u00
lokaal Van Gogh, Gebouw Karel Van Miert, 5de verdieping, 
Pleinlaan 5, 1050 Brussel
Meer info en inschrijven: zie http://upv.vub.ac.be/aanbod

De wereld van fotonica belicht

VUB B-PHOT Brussels Photonics is een expertise centrum in 
fotonica dat zich toelegt op industrieel, toegepast en fundamen-
teel onderzoek om ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling 
van innovatieve toepassingen in domeinen als gezondheidszorg, 
groene energie, ICT, ruimtevaart en industrie 4.0. 
Het VUB Photonics Innovation Center, opgericht in 2013, huist 
hoogtechnologische platformen voor micro-optisch ontwerp, voor 
een geavanceerde polymeer prototyping lijn met onder meer oul-
tra-precisie diamanten tooling, hot embossing, laser welding en 
3D laser lithografie. 
Met het gespecialiseerde micro-optische centrum inclusief een 
clean room en een volledig uitgeruste technologiehal, biedt VUB 
B-PHOT onderzoekspartners en bedrijven een volledige value 
chain aan. Dit totaalconcept start van de ontwikkeling van ma-
teriaal en gevolgd door optische modellering, optische karak-
terisering, rapid prototyping, low-cost low-volume replicatie tot 
proof-of-concept demonstratie van micro-optische modules voor 
de integratie van fotonica.
De bezoekers van het Photonics Innovation Center worden on-
dergedompeld in de toekomst van fotonica. Directeur B-PHOT 
en vice-rector Innovatie & Valorisatie prof. ir. Hugo Thienpont 
vertelt over het enorme potentieel waarmee fotonica toekom-
stige maatschappelijke uitdagingen kan beantwoorden.
Verder komen tijdens de rondleiding in de technologiehal de 
verschillende facetten van onderzoek aan de hand van actuele 
onderzoeksopstellingen aan bod. 

Praktisch:  woensdag 17 mei 2017, 14u00-17u00 
14u00: Photonics Innovation Center, Vollezelestraat 46, 1755 Gooik
Meer info en inschrijven: zie http://upv.vub.ac.be/aanbod

EEN TERUGBLIK

Shalom! Een kennismaking met de Joodse ge-
meenschap in Antwerpen
Op donderdag 27 oktober 2016 maakten 35 VKP-ers kennis met 
de Joodse gemeenschap in Antwerpen. De meesten (met een 
kleine ecologische voetafdruk!) arriveerden met de trein in het 
Centraal Station van Antwerpen.
Om 10u werden we verwacht in de inkomhal van het Lindner-
hotel, op het Kieveitplein, waar we vergast werden op koffie en 
cake.
Bij een lekker kopje koffie vertelden twee sympathieke gidsen 
van AntwerpenAverechts ons de historiek van de orthodoxe en 
de ultraorthodoxe Chassidische Joden en hoe zij, vooral uit Oost-
Europa ten gevolge van de vervolgingen, bij ons belandden.
Onze gidsen gingen dan met ons op wandel door de wijk van 
de Chassidische Joden, die een zeer gesloten gemeenschap 

vormen in Antwerpen. We ontmoetten onderweg de mannen en 
jongetjes met hun zwarte pakken, pijpekrullen en zwarte hoeden 
en herkenden hun huizen aan de mezoeza’s, die aan de deur-
posten bevestigd zijn. Mezoeza’s zijn kokertjes met een beschre-
ven stukje perkament in.
Om 11u bezochten wij de synagoge van de Oostenstraat, waar 
onze Joodse gastvrouw met veel ervaring honderduit praatte 
over de Thora, de Joodse bijbel met alle voorschriften en regels, 
feesten, werken, bidden, pruiken, enz.
Om 13u genoten we van een vingerlikkende koosjere maaltijd 
in het vermaarde restaurant Hoffy’s: één van de Hoffmanbroers 
vertelde ons op een zeer humoristische manier alles over wat 
‘koosjer’ betekent en nog veel meer. 
Na het middagmaal wandelden we naar de diamantwijk waar 
nu, meer dan Joodse, vooral Indiase en Libanese handelaars 
de plak zwaaien.
Omstreeks 16u namen we aan het Centraal Station afscheid 
van mekaar na een verrijkende kennismaking met de Joodse 
gemeenschap van Antwerpen.

Herfstlunch met een ietsje cultuur extra

We bezochten het Huis-Museum René Magritte in Jette (niet te 
verwarren met het Magrittemuseum in het centrum van Brussel) 
Het Huis-Museum is wat het zegt te zijn. Het is de huis waar Ma-
gritte gewoond heeft in Jette. Er hangen weinig originele werken 
van Magritte maar de enkele die er hangen zijn zeker interes-
sant. Het museum bezit wel veel documenten, waaronder vele 
foto’s, die een beeld geven van zijn leven. 
Je treedt hier binnen in zijn universum: hij haalde zijn inspira-
tie uit de gewone dagelijkse dingen rondom hem. Ongeveer de 
helft van zijn oeuvre is hier gemaakt. De benedenverdieping, 
waar Magritte woonde, is grotendeels in oorspronkelijke staat 
bewaard. De gidsen, waarbij ons trouw lid Annemie Henkens, 
wijzen graag op de vele details van het huis die terugkeren in zijn 
werken, tot en met de trap, die naar de bovenverdieping leidt en 
dus voor Magritte nergens naartoe want die verdieping behoorde 
niet tot zijn woning.
Die verdieping maakt nu wel deel uit van het museum. Er wordt 
een zeer interessant project getoond. Er zijn heel wat werken 
van Magritte verdwenen in de oorlog of door brand. Het museum 
heeft naar beste vermogen die werken gereconstrueerd aan de 
hand van foto’s, beschrijvingen in brieven en catalogi. De kleuren 
moesten vaak gekozen worden op basis van kleuren van andere 
werken maar het project vervolledigt wel het zicht dat we krijgen 
op het oeuvre van de kunstenaar.
Omdat we stilaan teveel succes krijgen (voor de lunch waren 
er meer dan 70 inschrijvingen) en het huis maar een beperkt 
aantal bezoekers toelaat hebben we ons moeten opsplitsen in 
twee groepen. Terwijl de ene groep het museum bezocht werd 
de andere groep, bij koffie of thee en een koekje, vergast op een 
surrealistisch optreden van de dichter/performer Philip Meers-
man in het Gemeenschapscentrum Essegem.
Met een half uurtje vertraging kwamen we dan toch aan in res-
taurant Norrland, Hotelschool Wemmel. De school en de leerlin-
gen hadden weer meer dan hun uiterste best gedaan. Een echte 
gastronomische viergangenmaaltijd

Atelierbezoek J. Bilquin
Een volle dag kunst en cultuur
Op 13 oktober 2016 werd, in de voormiddag, een omvangrijke groep 
kunstliefhebbers van binnen onze Vriendenkring met open armen 
ontvangen in het atelier van Jean Bilquin in Drongen. De kunste-
naar zelf, zijn vrouw en zijn dochter namen de honneurs waar.



CONTACTADRES:
vvub@vub.ac.be 
“VriendenKring Personeel VUB - EhB - UZBrussel” vzw
p/a Uitstraling Permanente Vorming vzw, 
Pleinlaan 5, 1050 Brussel

 

 

Het Masereelfonds Vilvoorde  i.s.m. de Vriendenkring 
Personeel VUB, Erasmushogeschool en UZ Brussel, het 

VOC Vilvoorde, H.V.V. Vilvoorde, de Grijze Geuzen 
Vilvoorde en het Vermeylenfonds Vilvoorde 

 

organiseren in het VOC Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21,  Vilvoorde 
de tentoonstelling 

reMiXeD  
met werk van 

cartoonist Norbert Van Yperzeele 
GRATIS te bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 14u tot 17u. Op zaterdag van 11u tot 17u. Gesloten op 

zondag. Info: 02/252 15 47 
Vernissage: 17 maart 2017, 19u30 u 

 
V.U.: Masereelsfonds Vilvoorde, Beneluxlaan 11 - 1800 Vilvoorde 
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Willem Elias die al lang bevriend is met Jean Bilquin en verschil-
lende essays over hem geschreven heeft gaf ons een interes-
sante inleiding bij het werk van de kunstenaar. Zeer verhelde-
rend was hoe hij de evolutie van het werk schetste van de jonge 
figuratieve schilder tot pure abstractie waaruit alle menselijke 
figuren verdwenen zijn en enkel tekens overblijven tot er lang-
zaam terug menselijke figuren in zijn werk verschijnen. Bilquin 
is niet een kunstenaar van één medium en we maakten dan ook 
kennis met een ander, misschien nog belangrijker aspect van 
zijn kunst, m.n. zijn beelden. Jean Bilquin zelf bleek ook een zeer 
aimabel verteller die, met passie, persoonlijke aanvullingen gaf 
bij de uitleg van Willem Elias waardoor dit bezoek een unieke 
gebeurtenis werd. Wie er niet bij kon zijn of wie zijn geheugen 
nog eens wil opfrissen kan terecht op de website http://belgi-
schekunst.be/ 
Na de uitleg kregen we de gelegenheid vrij rond te neuzen in het 
atelier om tenslotte in zijn leefkamer te belanden waar zijn doch-
ter en zijn vrouw ons ontvingen met een drankje en een hapje.
Zoals steeds was de tijd te kort. We hadden nog lang met Jean 
Bilquin willen praten maar we hadden nog een namiddagactivi-
teit en tussenin moest de innerlijke mens nog versterkt worden.
In de namiddag wachtte ons opnieuw kunst maar nu van een 
heel andere aard. In het Museum Dr. Guislain in Gent bekeken 
we hun verzameling ‘outsiderskunst’. Deze verzameling kunst is 
gemaakt door in hoofdzaak, maar niet noodzakelijk, psychiatri-
sche patiënten. We kregen een leerrijke begeleiding door een 
gids, vast verbonden aan het museum. Het minste wat je van 
deze kunst kan zeggen is dat ze wonderlijk is, soms ook wonder-
lijk mooi, heel vaak bevreemdend.
Einde van weer een mooie dag, maar velen onder ons, waaron-
der uw dienaar, hebben zich voorgenomen om zeker nog eens 
terug te keren naar dit interessante museum om alles met wat 
meer tijd en op eigen tempo te kunnen herbekijken.

De-Generaties

Bezoek aan de tentoonstelling in De Markten, te Brussel, op 23 
november 2016
Voor die leden die ons al eerder hun mailadres bezorgden, had 
de Vriendenkring i.s.m. UPV, een samenwerking die wij overi-
gens in de toekomst verder hopen uit te bouwen, nog een ver-
rassing in petto.
Professor Culturele Agogiek Willem Elias is onlangs met pen-
sioen gegaan en dat mag iedereen weten. Willem heeft in zijn 
carrière heel wat Belgische kunst verzameld. Naar aanleiding 
van zijn pensioen organiseerde hij een overzichtstentoonstelling 
met kunstenaars met wie hij in zijn carrière optrok. Het gaat om 
namen als Fred Bervoets, Liliane Vertessen, Sam Dillemans en 
Koen Van Den Broek. 
Het zijn een tachtigtal kunstenaars waarmee Willem Elias mo-
menten heeft beleefd: gegeten, gedronken, gepromoot, geschre-
ven, ingeleid. “Compagnons de Route(s)” noemt hij ze zelf.
Voor de kunstliefhebber een waar genot.
Ook wie hiervan meer wil weten kan terecht op de website http://
belgischekunst.be/ Je kan er bij de uitleg over deze tentoonstel-
ling zelfs voor een stukje de stem van Willem Elias horen .
Dat deze tentoonstelling perfect paste binnen onze activiteiten 
illustreren de woorden van Willem Elias zelf: “Er vallen een paar 

rode draden doorheen de tentoonstelling te weven. Er is ten eer-
ste de reis als metafoor voor het leven of etappes ervan”, schrijft 
Willem Elias over zijn tentoonstelling. “Er is ook de hand als 
symbool van het gebaar waar de vriendschap mee (uit-)gedrukt 
wordt. En er is de eigenschap van de kunstenaar om een ander 
perspectief op de werkelijkheid te tonen.”
Een etappe van het leven en vriendschap... een korte samenvat-
ting van dat waar onze kring voor staat.

Wetenschapskaravaan 

Op dinsdag 22 november 2016 werd de Wetenschapskaravaan 
uitgenodigd door het kenniscentrum (zeg maar onderzoeks-
groep) Mobile & Wearable van de Erasmushogeschool Brus-
sel. Er waren voor dit bezoek aan de “oevers” van het kanaal 
in Anderlecht 17 deelnemers ingeschreven. Dat mag men wel 
een succes noemen. Naast de trouwe kern zagen we ook enkele 
nieuwe deelnemers.
De senior onderzoeker Christoph Benoit gaf ons op interactieve 
wijze een breed overzicht van het praktijkgericht onderzoek 
naar de integratie van mobiele en wearable technologie (bvb. 
een polsband) in de privésfeer en in bedrijfsprocessen. Dit on-
derzoek, dat in nauwe samenwerking met het werkveld gevoerd 
wordt, beoogt niet alleen technologische aspecten van mobiele 
en wearable toestellen, maar ook designaspecten. Het inbouwen 
van enkele down-to-earth projecten zouden zijn betoog voor de 
meeste deelnemers, vermoedelijk wat, meer inhoudsvol hebben 
gemaakt
Verschillende deelfacetten van het kenniscentrum werden belicht 
door medewerkers van het centrum namelijk Wim Hambrouck, 
en Frederick Vleminckx. 
Uiteraard werden ook laboratoria onder begeleiding van Arno 
Geens bezocht! 


