Nieuwsbrief Alumni – Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Technologiecampus De Nayer
Beste alumnus van De Nayer-Instituut, van Campus De Nayer (Lessius en
Thomas More) en van Technologiecampus De Nayer (KU Leuven)
Beste industrieel ingenieur

Volg Technologiecampus
De Nayer via website en
facebook en blijf op de
hoogte van nieuws van
en activiteiten op je oude
campus

Onze campus heeft al vele namen gehad, maar De Nayer blijft altijd deel
uitmaken van deze naam en we zetten nog altijd de traditie in techniek
voort. Om jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van deze
campus is er nu deze nieuwsbrief ontstaan.

We hopen dat jullie met plezier terugkijken op jullie studententijd op De Nayer en dat deze nieuwsbrief
jullie opnieuw laat kennismaken met de campus

Overzicht van deze nieuwsbrief
-

Campusvoorzitter spreekt
Kalender en Nieuws
Alumniverenigingen, ie-net en KVIM: wie zijn ze en wat doen ze?
Oproep: Gastlessen, bedrijfsbezoek, masterproef en apparatuur

Campusvoorzitter spreekt
Beste oud-student van De Nayer
Het is mij een genoegen je de eerste alumni-nieuwsbrief van Technologiecampus
De Nayer voor te stellen. De Nayer is een begrip in Vlaanderen voor de opleiding
van industrieel ingenieurs. KU Leuven zet op Technologiecampus De Nayer de
traditie verder, die in 1922 werd gestart bij op de oprichting van het De Nayer
Instituut. Sinds 2013 maakt de academische bachelor- en masteropleiding
industriële wetenschappen deel uit van de Faculteit Industriële
Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Voor elke faculteit en voor elke
campus, dus zeker ook voor Technologiecampus De Nayer, zijn de oud-studenten,
ook wel alumni genoemd, erg belangrijk. Daarom willen we jullie graag op de
hoogte houden van het reilen en zeilen op de campus via deze nieuwsbrief, en tegelijk ook op de
hoogte brengen van de activiteiten die wij organiseren waarop jij als alumnus ook bent uitgenodigd.
Als je zelf iets wenst bekend te maken via deze nieuwsbrief, neem dan even contact op met Sharon
Van Damme.
Hopelijk tot op een evenement op Technologiecampus De Nayer!
Jan Ivens, campusvoorzitter
Kalender

Nieuws
 Tom Laenen wint Cera Award
 Kristof Van Beeck ontwerpt nieuw alarmsysteem
om dodehoekongevallen te voorkomen
Meer nieuws op onze website en op onze
facebookpagina






The future is more – 500 jaar utopia
27/11: jaarlijks KVIM-feest
28/11: Masterclass Composieten
30/11: Bioinformatics workshop
(meer informatie binnenkort op
facebook en de website)

 9/12: Forumavond: van fossiel- naar
biogebaseerde chemische industrie
Meer evenementen op onze
facebookpagina

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Je kan je hier uitschrijven.
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Technologiecampus De Nayer
Alumnivereniging VBI

2 alumniverenigingen – ie-net – KVIM
Alumnivereniging Ingenieurs KU Leuven
Als alumnivereniging proberen we ervoor te zorgen dat er een
verbondenheid bestaat tussen de universiteit en oud-studenten van
de
Faculteiten
Ingenieurswetenschappen
en
Industriële
Ingenieurswetenschappen. Daartoe organiseren we een aantal
activiteiten zoals technologische lezingen in onze Forumavonden en
de Dag van de Ingenieur, maar we houden jullie ook op de hoogte van
wat er allemaal gebeurt aan deze universiteit. Dat doen we via de
Campuskrant, via nieuwsbrieven en via Geniaal, het tijdschrift dat we
samen met de faculteit Ingenieurswetenschappen en VTK uitgeven.

VBI is de vereniging van en voor alumni van de Faculteit Bioingenieurswetenschappen van de KU Leuven en sinds kort ook
van en voor de alumni van de Faculteit Industriële
Ingenieurswetenschappen
met
“bio”
affiniteit:
Biowetenschappers, Industrieel ingenieurs Biochemie, Agro- en
Biotechnologie, Milieutechnologie, Bio-informatica,…
VBI bewerkt vruchtbare gronden: alumniwerking in de vorm van
vriendenkringen, deel- en werkgroepen: van de oevers van de
Maas (vriendenkring Limburg) tot de oevers van de Leie
(VBI.Widder), van denkers (VBI.Science) tot doeners, van
ervarenen tot jongeren (jong.VBI).

Wie kan lid worden van onze alumnivereniging?: alle personen die
afgestudeerd zijn als ingenieur of als industrieel ingenieur, met
uitzondering van de industrieel ingenieurs biochemie.

Elk initiatief dat onze alumni samenbrengt en de banden met de
moederfaculteiten aanhaalt, krijgt aandacht. En wat aandacht
krijgt, groeit.

Meer informatie op http://alum.kuleuven.be/alumni-ingenieurs

VBI is meer dan een gewone alumnivereniging: het is een
voedingsbodem, een kweekvijver, een biotoop waarin kiemen
ontspruiten. Organisch, spontaan. En éénmaal tot wasdom
gekomen, zorgt VBI voor verdere ondersteuning, ontwikkeling,
kruisbestuiving.

KVIM
In 1930 stichtten de eerste 41 gediplomeerden van het De Nayer
instituut een ingenieursvereniging: Vereniging der Technisch
Ingenieurs van Mechelen, afgekort VTIM . Later werd deze naam
gewijzigd in Koninklijke Vereniging der Industrieel Ingenieurs van
Mechelen, afgekort KVIM. Sinds 2016 is KVIM een deelvereniging van
de Alumni Ingenieurs KU Leuven en zijn alle afgestudeerden aan De
Nayer (mits betaling van hun lidgeld) lid van AIKUL en KVIM. Je kan lid
worden langs ie-net en/of de alumnivereniging of rechtstreeks bij
KVIM.
KVIM is in de eerste plaats een ontmoetingsforum en blijft jouw
alumnivereniging. Ook de band met Technologiecampus De Nayer
willen we behouden en benadrukken. Zo zullen we in de toekomst
samen met de campus en op de campus, activiteiten blijven
organiseren voor alle afgestudeerde KVIM‘ers.
We hopen jullie geregeld te mogen begroeten op onze activiteiten.
Meer informatie vind je op www.kvim.be

Meer info op www.vbi-kuleuven.be.

ie-net
ie-net is hét contactpunt tussen ingenieurs, bedrijven,
overheids- en opleidingsinstellingen.
Het is een dynamisch netwerk voor burgerlijk, bio- en
industrieel ingenieurs in Vlaanderen en Brussel. ie-net
ondersteunt ingenieurs op het vlak van opleiding en
netwerking en begeleidt hen op elk kruispunt in hun carrière.
ie-net heeft een samenwerkingsakkoord met de
alumniverenigingen. Als ingenieur kan je gebruik maken van
het gecombineerd ie-net-lidmaatschap waardoor je
automatisch ook lid bent van je alumnivereniging.
Ontdek alles over ie-net, haar dienstverlening en voordelen
op www.ie-net.be.

OPROEP – Gastlessen, bedrijfsbezoek, masterproef en apparatuur
Technologiecampus De Nayer staat garant voor een kwaliteitsvolle en technische
opleiding. Om dit te bereiken willen we een nauwe samenwerking met bedrijven uit
verschillende sectoren zodat onze studenten goed voorbereid zijn voor de huidige
arbeidsmarkt.
-

Heb je interesse om een gastles te geven?
Is er de mogelijkheid voor een bedrijfsbezoek?
Wil je een student begeleiden tijdens zijn stage en/of masterproef?
Heb je apparatuur waar onze studenten gebruik van mogen maken?
Laat het weten via iiw.denayer@kuleuven.be
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Je kan je hier uitschrijven.

