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Intro
Beste Student(e) en sympathisant
Zoals beloofd voorziet pers jullie ook tijdens de blok nog van wat lectuur.
In deze tweede editie van het ledenblad kan je nog eens terugblikken op
de voorbije (online) activiteiten. Verder zijn ook de nodige spelletjes van
de partij om tijdens de blokpauze op te lossen.
Omdat Kerstmis dit jaar in besloten kring gevierd moet worden geeft
Poutrix jullie nog een paar uitstekende tips om er toch een geslaagd feest
van te maken. De tips voor een luxueus driegangendiner en prachtige
cadeaus zijn zeker het lezen waard.
Uiteraard zit iedereen in spanning af te wachten wie de wedstrijd uit het
vorige ledenblad heeft gewonnen. Blader dus zeker door en lach je te
pletter met het beste ingestuurde onderschrift.
Ten slotte vind je in dit ledenblad nog enkele nuttige (testimonials) en
minder nuttige (wist-je-datjes en fake news?) artikels terug.
Namens Poutrix wensen we alle studenten een constructieve blok
en schitterende examens toe. Hou het veilig tijdens de kerst- en
eindejaarsfeesten en we zien jullie volgend semester terug op één van de
ongetwijfeld spetterende Poutrixactiviteiten!
Stef en Niko
Pers 2020-2021
PS Studeer je graag samen met andere bouwkundestudenten, maar toch
in je eigen kot? Join dan nu de Poutrix-discord (zie link) om deel te nemen
aan online studiemomenten of bijvoorbeeld samen virtueel een kaartje te
leggen!
https://discord.gg/774yEbSmaf
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Bouwkundefoutjes
Wanneer de betonmixer in panne staat, maar de klant toch op z’n beton
zit te wachten...

Game of Thrones: de bouwkunde editie
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Bouwkundefoutjes

“Baas, ik geloof dat we een paar
stenen te kort komen...”
Baas: “Vind er maar iets op!”
De oplossing:

Wanneer de overheid thuiswerk
adviseert...
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Bouwkundefoutjes
“Hoezo, de trap is verkeerd? Dit is toch exact wat op het plan staat?”

Wanneer de vloerplaat lichtjes overgedimensioneerd is, maar je toch alles
netjes wil afstrijken...
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Testimonials

Justine Mollaert
Projectleider infrastructuur
Afstudeerjaar: 2013

Hallo,

Vorig jaar lazen jullie hier de getuigenis van Edward Mahieu, alumni van
Poutrix, afgestudeerd in 2019 en sindsdien aan de slag als projectingenieur
bij Arcadis. Recent gaf hij samen met zijn teamleader een pitch op Arcadis
Discovery, waarin hij terugblikt op zijn eerste jaar bij Arcadis. Wie dit
graag herbekijkt, kan hier terecht: https://vimeo.com/473053965
Dit jaar laten we Justine Mollaert aan het woord, zij verliet de
universiteitsbanken al 7 jaar geleden…
“Sinds het laatste anderhalf jaar werk ik als projectleider infrastructuur
bij Arcadis. Arcadis zelf leerde ik al kennen tijdens mijn studiejaren.
Ik nam namelijk deel aan Terra Arcadia, een weekend waarbij je in een
ontspannen sfeer kennis maakt met Arcadis en de type projecten die zij
uitvoeren. Wat mij toen aansprak, is ook de reden waarom ik er nu werk:
de veelzijdigheid aan aspecten die bij een infrastructuur project aan bod
komen.
Bij een infrastructuur project komt altijd heel wat kijken. Mijn projecten
bestaan meestal uit een nieuw wegenisontwerp waarbij de veiligheid voor de
zwakke weggebruiker wordt verhoogd en/of een nieuw rioleringsontwerp
dat regen- en afvalwater afzonderlijk afvoert. De ontwerpen moeten in
kaart gebracht worden en dienen aan te sluiten op de bestaande wegenis

7

Testimonials
(van zij- of hoofdstraten bijvoorbeeld) en de riolering. Een ontwerp is één
ding, maar het moet ook uitvoerbaar zijn. Damplanken kunnen de meest
voor de hand liggende keuze zijn voor de uitvoering van het ene project,
bij het andere project is dat dan weer niet haalbaar doordat de straat te
smal is voor de machine.
Daarnaast zijn er ook veel partijen betrokken bij een infrastructuurproject.
Je hebt het gemeente- of stadsbestuur en de rioolwaterbeheerder. Als
de regenwaterriool aansluit op een waterloop, dan zal ook de provincie
mee aan tafel zitten. Onder de rijweg en voetpaden liggen er ook heel
wat leidingen van nutsmaatschappijen (denk maar aan drinkwater,
gasleidingen, internetkabels, televisiekabels, …). Ook zij worden gehoord
als er ondergrondse werken in de straat gepland worden.
Mijn taak als projectleider is dan om ervoor te zorgen dat alle puzzelstukjes
passen en alle partijen aan de tafel akkoord zijn met de geplande werken.
En laat me eerlijk zijn, in realiteit is dat echt wel puzzelwerk soms. Maar
dat maakt de job ook boeiend en uitdagend!”
Ben jij benieuwd hoe je bij Arcadis kan meewerken aan projecten die de
kwaliteit van het leven verbeteren? Neem dan zeker contact met ons op
via rekrutering@arcadis.com, of volg onze social media !
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Escape room
Met een online escape room van Geoteam Citygames probeerden we op
donderdag 12 november in 9 verschillende teams van 4 à 5 personen te
ontsnappen aan de werkelijkheid. Om 20u zaten we na een uitgebreide
tactiekbespreking vol spanning te wachten op het startsignaal. Na het
krijgen van een inlogcode konden we van start gaan. Als erfgenaam
dienden we op zoek te gaan naar het fortuin van een ver familielid aan
de hand van verschillende puzzels. We wandelden door verschillende
kamers en keken onder vazen en in kasten in een poging om als eerste
het geld te vinden. De ene las de ontcijfersleutel voor, de ander noteerde
de code. Door samen te werken en alle codes te ontcijferen vond uiteindelijk elk groepje het fortuin dat verstopt lag in een ondergrondse kelder.
Daarna werd in een algemene zoomsessie nog wat nagekaart hoe de
spannende zoektocht bij elk team verlopen was. Het winnende team wist
een scherpe tijd van 38 minuten en 16 seconden neer te zetten, waar ze
uiteraard zeer blij mee waren (zie foto)! Verschillende teams lieten dan
ook al weten zeker mee te doen indien er een mogelijkheid zou zijn om
revanche te nemen...
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Kerstdiner in 25 minuten
Stel je voor: je ouders stellen jou verantwoordelijk voor het organiseren
van het kerstdiner. Aangezien je toch in je kot moest blijven en uiteraard
niets anders hebt gedaan dan studeren, projecten en taken afwerken...
heb je daar nu meer dan voldoende tijd voor, toch? Of niet?
Hieronder geven we een aantal tips en recepten om op beperkte tijd (25
minuten) toch een luxueus driegangendiner op tafel te toveren!
Voorgerecht: Meloen met
kruidendressing en ham
Tijd: 15 minuten
Ingrediënten (voor 4 personen)
• 1 galiameloen
• 4 takjes verse munt
• 10 sprietjes verse bieslook
• 1 theelepel vloeibare honing
• 2 eetlepels balsamicoazijn
• 5 eetlepels milde olijfolie
• 1/2 theelepel versgemalen
zwarte peper
• 100 gram rauwe ham
• 100 gram slamengeling
Halveer de meloen, verwijder de pitten en schil de meloen. Snijd de
helften elk in 6 stukken. Snijd de blaadjes van de takjes munt en de bieslook fijn. Roer in een kommetje de honing, azijn, olie, peper, bieslook en
munt (houd wat achter voor garnering) tot dressing. Breng eventueel op
smaak met zout.
Snijd de ham in brede repen. Verdeel de sla over de bordjes. Leg de stukken meloen erop en sprenkel de dressing erover. Verdeel de ham erover
en garneer met de rest van de munt.

10

Kerstdiner in 25 minuten
Hoofdgerecht:
(kaas)fondue of gourmet
Tijd: Dit is het ultieme hoofdgerecht:
iedereen moet z’n eigen vleesje
of visje (of een vegetarisch alternatief) bakken, wat jou een hoop
tijd bespaart! Daarnaast is het nog
eens supergezellig!
Uiteraard hoort er bij gourmet of
fondue nog iets van groentjes en
‘patatjes’. Hoe ver je hier in gaat
is een persoonlijke keuze. De tijd
die je hiervoor moet voorzien is
dus niet in rekening gebracht*.
(*N.v.d.r. aannames dienen altijd
vermeld te worden, dus bij deze.)
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Kerstdiner in 25 minuten
Dessert:
Mug cake met chocolade
Tijd: 10 minuten
Ingrediënten (voor één persoon)
• 40 gram donkere chocolade
• 2.5 eetlepels boter
• 2 eetlepels kristalsuiker
• 2 eetlepels zelfrijzende bloem
• 1 ei
Breek de chocolade in kleine stukjes en doe ze in een grote koffiemok.
Voeg de boter toe en smelt alles gedurende een halve minuut in de magnetron op 750 W. Roer met een vork zodat alle resterende stukjes chocolade smelten tot een gladde massa.
Voeg de suiker toe en daarna de bloem. Roer na het toevoegen van elk
ingrediënt goed door met een vork.
Voeg het ei toe aan de mok en meng krachtig, tot je een mooi glad deeg
krijgt.
Bak de mok met inhoud gedurende 1 minuut in de magnetron op 750
W. Controleer de gaarheid met een houten prikker. Als je de cake wilt
serveren als moelleux is hij nu klaar. Als je liever een iets vastere structuur hebt, bak de cake dan nog 30 seconden langer. Laat de mug cake 2
minuten rusten voor je hem serveert.

Smakelijk!
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Wist je dat...
... Bruno Mars de lockdown al voorspelde in 2010? Hij moest toen al
geweten hebben van het coronavirus en alle maatregelen die daarmee
gepaard gaan, aangezien hij de lange
lockdowns voorspelde in het lied ‘The
Lazy Song’ (Het Lui-Lied, n.v.d.r.).
Bruno zong zelfs letterlijk: ‘No, I ain’t
gonna comb my hair, ‘cause I ain’t
going anywhere, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no’. In het Nederlands vertaald: ‘Nee ik ga m’n haren niet
kammen, want ik ga nergens naartoe, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,
nee, nee, nee’. Dit beschrijft niet alleen perfect hoe we dezer dagen thuis
zitten, maar voorspelt ook de sluiting van de kappers tijdens de lockdown. Hoe Bruno Mars in 2010 al op de hoogte was van het virus is niet
geweten, maar als we goed naar zijn lied geluisterd hadden, konden we
ons misschien beter voorbereid hebben op de lockdowns.
... de oermensen écht bont droegen? Nieuw onderzoek bewijst dat de
oermens toch niet zo diervriendelijk was, en dat viel niet in goede aarde
bij dierenliefhebbers. “Deze vondsten tonen dat de oermens enorm
wreed was, terwijl er in die tijd al imitatiebond
de ronde ging”, klonk het bij dierenrechtenorganisaties. “Er zijn neanderthalers gevonden
die kledij van bladeren en mos maakten, maar
toch vonden sommige oermensen het nodig om
dieren te doden, puur voor hun eigen comfort,
walgelijk”.
Er gaan dan ook oproepen rond om ons van
onze voorouders te distanciëren.
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Fake news?
Atomium te Brussel verliest één van zijn bollen
Ten gevolge van de verstrengde coronamaatregelen heeft de culturele
sector het behoorlijk zwaar. Ook het atomium te Brussel heeft te
kampen met een dalend bezoekersaantal. Om de misgelopen inkomsten
toch enigszins goed te maken, werd besloten om één van de bollen te
verwijderen. Elke bol heeft een diameter van 18 meter en bestaat dus
uit een grote hoeveelheid constructiestaal. Met de verkoop van het staal
zou een aanzienlijk bedrag opgehaald kunnen worden. Bovendien is het
verschil in onderhouds- en reinigingskosten tussen 8 en 9 bollen een
bijkomend voordeel.
Omwille van stabiliteitsredenen en rekening houdend met de symmetrie
van het monument werd besloten dat het verwijderen van de centrale
bol het minste impact zou hebben. Op de vraag of het atomium een deel
van zijn betekenis en charme zou verliezen werd het volgende antwoord
geformuleerd: “Als Pisa zijn toren kan laten scheefzakken, waarom zouden wij dan geen bol mogen weghalen?”
Indien het concept zou aanslaan zou het verwijderen van andere bollen
in overweging genomen worden.
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Elisa Vandenbussche
Project Ingenieur Stabiliteit
Afgestudeerd: juni 2020 als
burgerlijk ingenieur bouwkunde
In de zomer van 2019 deed ik 6 weken stage bij het studiebureau BM
Engineering in Kortrijk, 4 weken op de afdeling stabiliteit en 2 weken op
de afdeling speciale technieken. Mijn doel was om uit te zoeken of het
werk in een studiebureau niet te eentonig en theoretisch zou zijn voor mij.
Na mijn stage bleek dat allerminst het geval. Daardoor, en voornamelijk
door de goede werksfeer, solliciteerde ik later dat jaar bij BM Engineering
en was ik blij dat ik in september 2020 mocht starten als Project Ingenieur
Stabiliteit.
Over BM Engineering
BM Engineering is een middelgroot studiebureau met ongeveer 60
werknemers, dat zich voornamelijk bezig houdt met bouwprojecten
van gebouwen. Er zijn vijf verschillende afdelingen: stabiliteit, speciale
technieken, civil engineering, project engineering en BIM. Afhankelijk
van het project werken deze afdelingen samen of los van elkaar. Aangezien
we tijdens onze studie amper iets gezien hebben over de praktische
plaatsing van ventilatie, verwarming en sanitair in gebouwen, was ik
blij dat ik tijdens mijn stage ook even mee mocht werken bij de afdeling
speciale technieken. Zo kreeg ik, naast de structuur van een gebouw, ook
een idee van alle bijkomende elementen waar rekening mee gehouden
moet worden tijdens het ontwerp.
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Toch waren de stabiliteitsberekeningen meer mijn ding, dus besloot ik
daarin verder te gaan. De doorslaggevende factor voor mijn keuze voor
BM Engineering was de sfeer op kantoor, ik voelde me er al meteen op
mijn gemak en iedereen was (en is nog steeds) heel behulpzaam.
Jobinhoud Project Ingenieur Stabiliteit
Als ingenieur stabiliteit bij BM Engineering vertrek je bij de meeste
projecten van de plannen van de architect, waar je eerst een draagstructuur
in verwerkt. Daarbij wordt er steeds overlegd met de architect om kleine
aanpassingen in het ontwerp te bespreken. Daarna werk je samen met
een interne modelleur die de structuur en wapening volledig in detail
uittekent.
Tijdens de uitvoering van het project controleer je niet enkel de wapening
op de werf, je blijft ook beschikbaar voor de aannemer voor eventuele
vragen of problemen. Aangezien je tegelijkertijd aan meerdere projecten
werkt die in verschillende fasen van het bouwproces zijn, is het werk
heel variërend. Zo heb ik gedurende de afgelopen twee maanden al aan
minstens 5 verschillende projecten gewerkt, met tussenin verschillende
kleine deelopdrachtjes voor de projecten van de andere ingenieurs. Dit
zorgt ervoor dat elke week er anders uitziet. Ik leer nog elke dag nieuwe
dingen bij, wat de komende weken waarschijnlijk niet snel zal veranderen.
Wil je meer weten over mijn job bij BM Engineering? Dan mag je me
altijd mailen op ev@bmengineering.be!
Veel succes !
Elisa
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De Mol
Op woensdag 25 november stond er opnieuw een ontspannende avond
op het programma. Tijdens een online activiteit gingen we op zoek naar
de Mol.
In 2 groepjes van ongeveer 11 kandidaten zat telkens een Mol verscholen. De groepjes werden in verschillende opdrachten uitgedaagd om een
zo hoog mogelijk bedrag te verzamelen in de virtuele groepspot.
Zo moesten de kandidaten onder andere een momentenlijn uitrekenen,
enkele lastige raadsels oplossen, ‘Poutrix’ schrijven met een potlood tussen de tenen, een creatief stilleven schilderen/tekenen, zoveel mogelijk
hoofddeksels verzamelen (zie foto)…

Verschillende opdrachten brachten veel geld in het laatje, maar helaas
waren er ook enkele opdrachten die grandioos mislukten. Of dit te
wijten was aan de sabotages van de Mol of aan de moeilijkheidsgraad
van de opdracht, dat laten we in het midden.
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De Mol
Naast opdrachten tot een goed einde brengen moesten de kandidaten
natuurlijk ook op zoek naar die ene medekandidaat met een dubbele identiteit: de Mol. Na elke opdracht kreeg iedereen een vragenlijst
voorgeschoteld waarin gepeild werd naar de kennis over de Mol.
De beste kandidaten konden met een groen scherm op zak telkens een
ronde verder. De kandidaten die het slechtst scoorden, kregen een rood
scherm en moesten het spel helaas vroegtijdig verlaten.
In het finalespel bleven slechts 5 deelnemers over. De spanning was te
snijden, de kandidaten kregen nog een laatste kans om op zoek te gaan
naar de ware identiteit van de Mol. De allerlaatste vragenlijst zou over
winst en verlies beslissen.
In beide groepen slaagde de Mol erin lange tijd onder de radar blijven,
want in beide groepen werd de Mol uiteindelijk slechts door één kandidaat ontmaskerd. De winnaars van het spel werden beloond voor
hun sterke prestatie en kregen het enige echte De Mol-gezelschapsspel
toegestuurd.
Achteraf kon er nog een bezoekje gebracht worden aan het virtuele
molcafé. Er werd nog even nagepraat over het spel, maar het was ook
een ideale manier om ons sociaal contact te onderhouden in tijden van
lockdown.
Om af te sluiten geven we nog de strafste sabotage van onze mollen mee.
In groep 1 probeerde Jonas tijdens zijn zoektocht naar een vork tijd te
rekken door 3 keer zijn trap op en af te lopen. Hij kon hier helaas niet
mee verhinderen dat de opdracht toch ruim binnen de tijd slaagde.
Verdienstelijke poging!
In groep 2 saboteerde Louis het spel nog voor het van start was gegaan
door te laat te komen. Uiteindelijk startte groep 2 met een half uur vertraging aan het spel. Sluwe sabotage!
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9 redenen om je mondmasker te dragen
Na al die maanden aangedampte brillen en huidirritaties te verdragen,
kunnen we echt wel aftellen naar het moment waarop we de mondmaskers niet langer hoeven aan te doen. Toch zullen we ze nog even moeten
dulden. Om het enthousiasme terug aan te wakkeren, zetten we hier nog
een aantal voordelen op een rij om toch graag dat masker aan te trekken.

1

Je hoeft nooit meer de slechte
adem te ruiken van anderen.

2 Geen zin om je tanden te poetsen?
Niemand die het merkt! (Enkel op
eigen risico)

3

Wanneer de prof een slechte grap
vertelt, hoef je nooit meer ongemakkelijk
te lachen.

4 Zeg ook vaarwel tegen dat awkward

glimlachje als je iemand voorbij wandelt
op straat.

5 Het is de ideale manier om van

je neuspeuter- en nagelbijtverslaving
af te geraken.
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9 redenen om je mondmasker te dragen

6 Je hebt een nieuw excuus om

niet te sporten, want hoe kan je nu
overleven tijdens het lopen als je
een mondmasker draagt?

7 Een mondmasker heeft ook nog andere

nuttige toepassingen. Regen op de fiets?
Zet je masker op je hoofd! Je zal zeker niet
de eerste zijn die dat doet...

8 Vergeet het zalige gevoel van je schoenen of riem uit te doen na ze

een lange dag te dragen, dat hebben we al te vaak meegemaakt. Je mondmasker uitdoen na het uren te dragen, dat geeft je pas een zalig gevoel!

9 Een mondmasker hoeft

helemaal niet saai te zijn! Er
zijn namelijk talloze originele
ontwerpen verkrijgbaar.
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Nieuwbouw- en renovatieprojecten
Appartements- en utiliteitsbouw
Klasse 8 bouwonderneming Aalter

Pieter Fernagut (29) studeerde in 2016 af als Master of Science in Civil Engineering - Construction
Design aan de Universiteit Gent. Na zijn studies ging hij onmiddellijk aan de slag als werfleider bij
Vandenbussche.
Nog tijdens mijn studies en dankzij de jobbeurs van Poutrix leerde ik mijn huidige werkgever kennen.
Na enkele verkennende gesprekken kon ik al tijdens het academiejaar mijn contract ondertekenen
om onmiddellijk bij het verlaten van de schoolbanken te starten als werfleider. Vandenbussche is
een grote speler op de markt maar heeft het DNA van een familiebedrijf, wat voor mij het nodige
vertrouwen gaf om aan de slag te gaan bij Vandenbussche.
“Een grote speler met het DNA van een familiebedrijf.”
Tijdens de eerste maanden komt er enorm veel op je af, maar dankzij de goede begeleiding
is het mogelijk om de bomen door het bos te blijven zien. Ik mocht starten op het project ‘Witte
Molenpark’ waar wij met 2 werfleiders en een projectleider instonden voor het realiseren van 70
meersgezinswoningen, handelsruimtes en ondergrondse parkeergarages. De verantwoordelijkheid
als starter is groot en strekt zich uit van de ruwbouw tot de afwerking en de technieken. Het motto
van mijn werkgever ‘Wij trekken uw plan’ is dus vrij letterlijk te nemen, van start tot finish.
“Dankzij de begeleiding en het uitwisselen van ervaringen leren we van elkaar.”
De dynamiek van een werf leer je niet op de schoolbanken, vandaar dat Vandenbussche haar werfen projectleiders de kans laat om ervaringen met elkaar te delen om zo de nodige kneepjes van het
vak te leren. Op regelmatige werfleidersvergaderingen worden de ervaringen van andere starters,
maar ook van werf- en projectleiders gedeeld.
Naast de vergaderingen worden er ook 3 à 4 werfbezoeken per jaar georganiseerd voor de collegabedienden. Na een rondleiding op de werf, biedt de firma een hapje en een drankje aan, waarbij nog
wat kan bijgepraat worden onder de collega’s.
Als starter word je via het opleidingsprogramma Vandenbussche Academy tijdens de eerste
werkmaanden intensief begeleid bij de kennismaking van de bedrijfsgebonden software en
werkwijzen. In een later stadium worden er interne en externe opleidingen aangeboden om je kennis
te verruimen en up-to-date te houden. Als werknemer mag je ook steeds opleidingen voorstellen
die je wenst te volgen.
“Bij Vandenbussche werk je in een aangename open en no-nonsense bedrijfscultuur.”
Er is tenslotte een open bedrijfscultuur. Als er zich een probleem voordoet, op technisch of
administratief vlak, dan kan je onmiddellijk de juiste persoon aanspreken. De collegialiteit onder de
werfleiders is dik oké. Als nieuweling kan je steeds met je vragen terecht bij de collega’s met meer
ervaring die je maar al te graag raad geven.
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Groendreef 21 - 9880 Aalter - 09 325 75 47
www.vandenbusschebouw.be/jobs

Pieter Rammelaere (33) studeerde in 2010 af als
Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur aan de Universiteit Gent. Na een eerste
werkervaring als werkvoorbereider en projectingenieur startte hij als
projectleider studiedienst bij Vandenbussche.
Als werkvoorbereider / projectingenieur had ik een divers takenpakket in uitvoering. Na deze leerrijke
ervaring had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging. Ik wenste me, als bouwkundig ingenieur, meer te
verdiepen in het “ontwerp” (voorstudie, prijscalculatie, technische aspecten) van bouwprojecten. Een
grondige voorbereiding voorkomt immers mogelijke problemen tijdens uitvoering. Mijn opgedane
praktische en technische kennis is hierbij zeker een groot voordeel.
“Vandenbussche heeft een sterk uitgewerkte studiedienst.”
Mijn oog viel op een vacature bij Vandenbussche. Ik koos voor een aannemer zodat ik betrokken kan
blijven bij de effectieve uitvoering van werven. Wat absoluut uniek is aan Vandenbussche is de sterke
inzet op de studiedienst. Op deze manier hebben we als klasse 8 aannemer heel wat uitdagende
dossiers in alle sectoren.
Als projectleider studiedienst leg ik me vooral toe op de “Design&Build”-projecten, waarbij een
bouwteam wordt samengesteld uit een aannemer, architect en studiebureaus. Dit bouwteam werkt
samen om een ontwerp en bijhorende prijsofferte over te maken aan de klant / bouwheer. Het feit
dat zowel de aannemer als de ontwerpers reeds tijdens de ontwerpfase samenwerken zorgt voor
een beter uitgewerkt dossier.
“Als projectleider studiedienst kan ik mijzelf volledig ontplooien als ingenieur.”
Mijn takenpakket bestaat uit het coördineren van de samenwerking tussen de verschillende
bouwteamleden, het bijwonen van ontwerpvergaderingen, het technisch en praktisch adviseren
van de ontwerpers (bv. keuze uitvoeringstechniek), het uitwerken van technische varianten in
overleg met mijn collega’s in uitvoering, het uitwerken van mogelijke besparingen, het nazicht van
voorontwerpplannen technieken, stabiliteit en architectuur, het contacteren van onderaannemers,
het opmaken van haalbaarheidsstudies, het opmaken van een sluitend uitvoeringsdossier, enz. Zoals
jullie merken is dit een zeer uitgebreid en afwisselend takenpakket, waarbij ik in contact kom met
alle disciplines binnen het bouwproces. Dit maakt de job boeiend en uitdagend en zorgt ervoor dat ik
mezelf kan ontplooien als ingenieur.
Ondertussen hebben we heel wat mooie realisaties kunnen verwezenlijken. Tot nu toe ben ik het
meest trots op de realisatie van het ziekenhuis in Eeklo en het verwerven van de opdracht voor de
bouw van een groot Design&Build-project in Oudenaarde (woonzorgcentrum).
“Aanrader: stage doen! Dit helpt je bij het maken van je latere beroepskeuze.”
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Spelletje

Kerstwoordzoeker
Naam
Datum
Vind
alle______________________
woorden in deze kerstwoordzoeker.
Élke_____________________
richting is mogelijk.
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
W S E

J

T U A E D A C M A

N A M W U E E N S C S

J

P

R E N D

I

E R K M W U D B

B

F D
I

J

E S

B B
I

I

Z U W M N

I

M S

F

Z E P V

I

K D U U P K D D

Y X

T Y

I

E H N N

I

P S

O E D U K

I

J

O C G

D E B V P G S N E

R D V A Q S W L W X G R E E
C P E S U

I

M L R G S E

J

Z

F S

T H C

I

U

J

O

F K
I

L

H Z R G D M S A R U G R M O R E S O
Z W S N

I

S G

I

N S R T

E

I

E S E R E S Q P V S B R T O E E

J

L R S R E G R S R G K N

G L

I

I

T S B P A C F O C M O Q T
L

P W O K P U S K

A M K N E B H R

C E N R T A
T

J

I

K

Z G R S W L

L

I

T

I

B K S

W Q N H

I

L G T

E B M E

C E X E M H S B D S

J

E

L O V D R

T N F X N

F P E K O M

L G V V H W E S V N D V D G H

I

L M
I

A

F N

CADEAUTJES

DENNENBOOM

DINER

GEZELLIG

JEZUS

KERSTBALLEN

KERSTMAN

KERSTMIS

KOUD

KRIBBE

LICHTJES

RENDIER

SFEER

SLINGERS

SNEEUWMAN

SPAR

STER

TOOST

VERRASSING

VERSIERING

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
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Wedstrijd
De winnares van de vorige wedstrijd is bekend, en het is Sofie Lievrouw!
Zij vond het beste onderschrift en won een Chromecast, proficiat!
Voor de anderen, niet getreurd, volgend semester zijn we terug met
talloze nieuwe prijzen!

“Liever dik in de kist dan de werfbezoekbus
gemist”

- Sofie Lievrouw, 2020
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Bedankt aan onze sponsors!
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Bedankt aan onze sponsors!
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Voorstelling bestuur
Bouwplaat- kersteditie
Kom volledig in de kerstsfeer met deze zelf te maken kerstversiering!
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CV workshop
Op dinsdag 2 december was het tijd om het projectwerk even te onderbreken. Jana en Eva van myCareerCompanion gaven met veel enthousiasme een online workshop over het opstellen van een cv en succesvol
solliciteren. Een overzichtelijk en aantrekkelijk curriculum vitae
opstellen is voor de meeste studenten niet vanzelfsprekend. Daarom
waren enkele handige tips meer dan welkom.
In een eerste stap werd het belang van een overzichtelijk cv benadrukt
om bij de potentiële werkgever niet zomaar op de stapel te belanden.
Vervolgens werden enkele cv’s van studenten overlopen en de
aandachtspunten uitgelicht. Op deze manier konden we inspiratie opdoen om ons cv te optimaliseren.
Uiteindelijk werden nog enkele do’s en dont’s aangehaald voor een eerste
sollicitatiegesprek. Bovendien werd nog meer uitleg gegeven omtrent de
manier waarop bedrijven sollicitatiegesprekken beoordelen. Met deze
inzichten zijn we beter voorbereid op toekomstige sollicitatiegesprekken.
Dankzij al deze tips en tricks zijn we klaar om in de toekomst onze
droomjob te scoren!
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Bouwkundige kerstcadeaus
Kerst staat gelijk met cadeautjes. Jammer genoeg is dat niet alleen
cadeautjes ontvangen, maar ook anderen blijmaken door cadeaus te
geven. Ben je nog op zoek naar cadeaus voor een mede-bouwkundige?
Of geef je graag een cadeaus die wat van je persoonlijkheid bevatten?
Geen nood, hier zijn enkele bouwkundige kerstcadeaus opgelijst!
Is het een pen? Is het een lat? Is het een schroevendraaier? Het is dat allemaal en nog veel meer!
Dit is het enige voorwerp dat je nog nodig hebt in
je leven, en is perfect voor de ingenieur die altijd
wel iets vergeet.
Wat verwacht iedereen dat wij bouwkundigen
goed kunnen? Bouwen natuurlijk! Als je je toch
iets te oud vindt voor Lego, steek iets gesofisticeerders in elkaar. Bouw deze kluis en kraak ze
nadien. Daarna is ze ideaal om je meest geliefde
objecten in te bewaren zoals het heilige Budhu
boek.
Wat zal ons waarschijnlijk recht houden in de
examenperiode? Koffie. Hou je meer van de
klassieke cadeaus? Dan is een koffietas zeker een
goede keuze.

*BONUSTIP* Vind je je cadeau toch niet
zo spannend? Spice it up door het in te
pakken in beton. Plezier gegarandeerd!
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Spelletje
Ben jij een echte sudokukoning of -koningin? Test het uit!
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Testimonials

Tom Vancoillie
Stabiliteitsingenieur
Afstudeerjaar: 2019

Mijn naam is Tom Vancoillie en ik ben afgestudeerd als Burgerlijk
Ingenieur Bouwkunde master Construction Design in 2019. Ik herinner
me nog goed de eerste lessen van Hennie, maar ook het moment dat ik
Zwijnaarde achter me liet op weg naar de volgende uitdaging. Door de
talloze activiteiten via Poutrix zoals onder andere werfbezoeken, lezingen
en de Bouwkundebeurs leerde ik tijdens de masterjaren het echte
werkleven kennen. Dit deed me uitkijken naar het moment om de theorie
te kunnen omzetten in de praktijk.
Na mijn sollicitatie bij de Willy Naessens Group startte ik als
stabiliteitsingenieur op de studiedienst van Willy Naessens Industriebouw.
De aangename sfeer die hier heerst en de boeiende projecten die we
uitvoeren, zorgen ervoor dat ik elke dag graag terug naar mijn werk vertrek.
Als starter werd er me een collega toegewezen die me een gestructureerde
opleiding gaf tijdens het uitwerken van mijn eerste dossiers en hij heeft
me in een korte periode enorm veel bijgeleerd. Indien ik nu nog vragen
heb, kan ik niet alleen bij hem terecht, maar zeker ook bij alle andere
collega’s.
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Testimonials
Het is ook een pluspunt om niet steeds samen te werken met eenzelfde
projecttekenaar, productietekenaar en project/werfleider. Op deze manier
werk je wel eens met iedereen samen en dat gecombineerd met enkele
activiteiten na de werkuren creëert een hechte band onder de collega’s
binnen Willy Naessens.
Inmiddels heb ik als stabiliteitsingenieur al meer dan 25 projecten op
mijn naam. Het ene dossier is al wat omvangrijker dan het ander, maar
die variatie zorgt ervoor dat je altijd de goesting behoudt om industrie
gebouwen te gaan berekenen en bij elk project is er telkens een nieuwe
uitdaging.
Momenteel heb ik bijvoorbeeld een project lopen waarbij een gebouw
gemonteerd wordt boven de Zenne, een rivier die ingekokerd zit. Hiervoor
moeten er onder andere 3 grote funderingsbalken, tot wel 25 meter lang,
berekend worden om de Zenne te overspannen. Het is ook leuk als je
een constructie tegenkomt waarbij je kan zeggen: “Dit gebouw heb ik
samen met de Willy Naessens Group gerealiseerd.”, zoals bijvoorbeeld het
gebouw met witte betonpanelen tegenover de Mc Donalds in Ronse.
Indien je vragen hebt, mag je me altijd contacteren op
tom-vc@willynaessens.be. Verder wens ik jullie enorm veel succes aan de
universiteit en in jullie verdere carrière.
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Quiz

Op donderdag 10 december stond de beruchte Bob de Bouwer Quiz op
het programma. Moedige, driekoppige teams maakten zich klaar om
één van de drie mooie prijzen te pakken te krijgen. De quiz werd begeleid door twee ex-leden van onze collega’s van Statix uit Leuven, die met
interessante maar meestal grappige verhaaltjes de verschillende rondes
aan elkaar breiden.
De rondes van de quiz waren uiteenlopend en er was voor elk wat wils.
Soms kon je uitpakken met je uitgebreide kennis, soms moest je eens
nadenken of je je niet beter kon inzetten voor de zuipbeker... Naast de
gewone vragenrondes was er ook de dilemma ronde, een ronde waarbij
iedereen besliste om samen te werken. De quiz kwam tot zijn eind met
de kazoo ronde, waar je kon genieten van de muzikale kunsten van één
van de quizmasters, maar waarbij je vooral je geluid best wat stiller zette.
De eerste prijs was voor een team van Poutrix, waardoor we Statix achter
ons lieten! De quiz was erg ontspannend en iedereen heeft er van
genoten. Op het einde kregen we de inzendingen voor de zuipbeker te
zien, en dat is het deel dat ons allemaal het meest zal bijblijven...
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