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coronatijden
Quarantaineweek VIII - 8 mei 2020

Throwback Saturday

Bestuurlijke
Babyfoto’s

ZOEK WALLY
& WIN!

O
R
T
IN

Aan allen die het wekelijkse blaadje nog lezen, proficiat! Aan allen die
het wekelijkse blaadje niet meer lezen, shame on you!
Deze week trainen we opnieuw jullie lachspieren, en meer bepaald met
een rondje bayfoto’s. Niet zomaar van eender wie, nee, van het bestuur
zelf! Het is wel aan jullie om de babyfoto’s correct te linken aan onze
bestuursleden.
Ellen Van Hijfte wint daarbovenop een sixpack Corona’s omdat ze de
uitgang van het doolhof gevonden heeft. Deze week kunnen jullie voor
de laatste keer kans maken op gratis drank.
Iedereen kan zich ook nog steeds kandidaat stellen voor een functie
binnen het nieuwe bestuur van Poutrix! Indien je graag een postje
bekleedt of medewerker wil worden, stuur dan een mailtje naar info@
poutrix.be met een korte motivatie en dat ten laatste op 10 mei!
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OPLOSSING

Zit je nog steeds vast in het doolhof? Dan helpt deze oplossing je vast
vooruit, letterlijk dan. Daarbovenop geven we nog graag even de steden
mee waarvan de plattegronden gegeven waren.
1. New York
2. Parijs
3. Wenen
4. Valencia

Momentenlijn

Dit keer een fenomeen waarvan we telkens weer vergeten welke
verplaatsingen het nu verhindert, gecombineerd met de geweldige
methode van Gehler!
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Oplossing: 1-F;2-A;3-D;4-J;5-C;6-B;7-G;8-L;9-K;10-H;11-I
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WIE IS HET?
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Verbind de cijfers met de correcte letters!
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A			1
B			2
C			3
D			4
E			5
F			6
G			7
H			8
I			9
J
		
10
K		
11
L

Testimonial

Bjorn Van Belleghem
R&D Ingenieur
Afgestudeerd juni 2014,
doctoraat behaald in augustus 2018
In mijn laatste masterjaar bij de burgies heb ik een masterproef gekozen
waarbij ik onderzoek uitvoerde naar de ontwikkeling van zelfhelend beton
in het Labo Magnel. Tijdens dat jaar kreeg ik een positie aangeboden
als doctoraatsstudent om verder te werken op dit onderwerp. Gezien ik
nog twijfelde tussen de ‘klassieke ingenieursjobs’ (stabiliteitsingenieur
op een studiebureau, calculator, werfleider…) en het uitvoeren van
labo-onderzoek mij wel lag, heb ik het aanbod dan ook met plezier
aangenomen.
De 4 jaren doctoraatsonderzoek zijn voorbij gevlogen en ik zou de keuze
meteen opnieuw maken. De combinatie van onderzoek uitvoeren en
lesgeven aan de Universiteit Gent zorgde voor een goede afwisseling
en vond ik persoonlijk zeer aangenaam. Ook de samenwerking met
internationale collega’s en reizen naar buitenlandse conferenties waren
een absolute verrijking. Het enige minpunt aan mijn doctoraatsonderzoek
was dat het soms te ver stond van de praktijk, waardoor ik de directe link
met de bouwsector wat miste.
Na de afronding van mijn doctoraat in augustus 2018 heb ik dan ook
beslist om niet verder te gaan met een job in de academische wereld. Ik
wilde proeven van de praktijkwereld. Daartoe kreeg ik een job aangeboden
als R&D ingenieur bij de firma SANACON, een spin-off bedrijf van het
Laboratorium Magnel gespecialiseerd in betononderzoek- en advies.
Binnen deze job werk ik enerzijds aan gevarieerde projecten omtrent
schadediagnose en structurele analyse van betonconstructies en
anderzijds voer ik intern onderzoek uit binnen het bedrijf om een
antwoord te kunnen bieden specifieke praktijkvragen. Voor beide delen
van mijn job kan ik de specifieke expertise die ik opgebouwd heb tijdens
mijn doctoraat omtrent corrosie van staal in beton goed gebruiken.
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Testimonial
SANACON is een relatief klein ingenieursbureau, maar door de
specialisatie en specifieke kennis zijn we vaak betrokken bij grote bouw- en
renovatieprojecten, zoalsde renovatie van de Leopold II tunnel in Brussel,
renovatie van het viaduct te Gentbrugge, betonherstellingswerken op
de Kerncentrale van Doel, etc. Daarnaast voeren wij vooronderzoeken
uit van uitdagende constructies in de haven van Antwerpen, Brussels
Expo, waterproductiecentrales, etc. Hierdoor werken we ook geregeld
samen met grote bouwbedrijven (i.e. Besix, Jan De Nul, Denys, BAM
Contractors, Stadsbader, etc.) en studiebureaus (i.e. VK Engineering,
SBE, Arcadis, Establis, SWECO, etc.).
Één van de grote troeven van een job bij SANACON is de variëteit van
het werk. Daarbij heb ik het niet enkel over de verschillende soorten
projecten, maar ook over het feit dat je de ene dag op een vergadering aan
tafel zit als expert met managers, ingenieurs, bouwheren, etc. terwijl je de
andere dag een werkbroek en werkschoenen aantrekt om ergens tussen
de buizen in de kelder van een zwembad te kruipen om staalnames en
metingen te doen. Persoonlijk vind ik het geweldig dat je intellectueel
uitdagende projecten kunt uitvoeren terwijl je tegelijkertijd ook fysiek de
handen uit de mouwen moet steken. Door nauw betrokken te zijn bij elke
fase van het project: zowel de planning, de uitvoering op de site en de
analyse van de (labo)resultaten is het mogelijk om een duidelijk en goed
onderbouwd advies te geven naar de klant.
Het aantal betonconstructies die toe zijn aan (dringende) renovatie,
onderhoud of herstellingswerken neemt elk jaar toe. Ook bereiken
steeds meer betonconstructies reeds het einde van hun vooropgestelde
levensduur. Om deze constructies op een duurzame manier te herstellen
of onderhouden is een vooronderzoek nodig om de oorzaak en omvang
van de betonschade in kaart te brengen. SANACON streeft ernaar om
steeds een praktisch bruikbaar advies op maat van de klant te formuleren,
onderbouwd door wetenschappelijke kennis en onderzoeksmethoden.
Bij SANACON krijg je de kans om mee te bouwen aan een jong bedrijf
in volle groei en ontwikkeling. SANACON biedt een job voor ingenieurs
met een praktijkgerichte, kritische onderzoeksmentaliteit. Je werkt nauw
samen met collega’s aan een grote verscheidenheid aan projecten met een
uiteenlopend karakter.
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THROWBACK SATURDAY

Geniet nog even na van de eerste editie van de Zwijnaardse Feesten!

QUIZRONDJE
Deel 2 van de lastige-plattegronden-ronde!
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Zoek Wally & Win
Kan jij Wally aanduiden in onderstaande foto? Mail je antwoord dan als
de bliksem naar info@poutrix.be en misschien ga jij aan de haal met ons
laatste Corona sixpack!

