
 Vereniging Gentse Geografen  

Lid van de koepel Alumni UGent 
 
 
Gent, 22 oktober 2014 
 
 
Aan alle afgestudeerde geografen en landmeters van de Universiteit Gent 
 
 
Beste geograaf of landmeter (m/v) 
 
Het bestuur van de VGG heeft de eer u en uw partner uit te nodigen op een prestigieus alumni event op zaterdag 
22 november 2014 om 19u in de Aula van de Universiteit Gent (Volderstraat 9, 9000 Gent) met volgend 
programma: 
 
19u00 netwerkreceptie met koude en warme hapjes en drank 
 
20u00 lezing: “Het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), de zee en geografie: van databanken over informatie en 

indicatoren naar geïntegreerd kustzonebeheer, mariene ruimtelijke planning en veiligheid tegen 
overstromingen”, door de heer Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en 
geograaf (1982) 

 
20u40 muzikaal intermezzo door het duo Dimitri Durnez, geograaf (1999) en Sofie Blancke 
 
20u50 lezing: “Stormen in België: steven we af op een catastrofe? Welke rol speelt het KMI bij storm en hoe 

werkt het samen met de overheden?”, door professor David Dehenauw, gastprofessor UGent, 
meteoroloog en weerman 

 
21u30 walking dinner (maar er is ook voorzien in een aantal zitplaatsen) met diverse buffetjes (Scandinavisch, 

Thaïs, Frans, Italiaans, Grieks en dessert- en mokkabuffet) en drankbar (wijn, bier en frisdranken) tot 
23u30 

 

De deelnameprijs alles inbegrepen (lezing, eten en drinken verzorgd door Salons Roskam van 19u tot 23u30) 
bedraagt € 55. VGG-leden en hun partners krijgen € 5 korting en betalen slechts € 50. Andere familieleden, 
vrienden of kennissen die u vergezellen zijn ook welkom aan € 55 per persoon. 
 
Inschrijven kan door het storten van het overeenkomstig bedrag op het rekeningnummer van de Vereniging 
Gentse Geografen: BE81 4460 0455 7124 en dit tot uiterlijk 12 november 2014. Vermeld bij de uitnodiging de 
naam van de geograaf of landmeter en het afstudeerjaar. Vermeld eveneens als u vegetarische voeding wenst. 
 
Bijkomende info is verkrijgbaar bij Yvan Vandewalle:  yvan.vandewalle@telenet.be of 09 329 84 54 en  
Dirk Van Haelter:  dirk.vanhaelter@ugent.be of 0486 68 33 57. 
 
We kijken er naar uit om u in het schitterend kader van de Aula van de UGent te mogen verwelkomen op deze 
bijeenkomst met twee topgastsprekers. 
 
Met vriendelijke groet 

 
 
Yvan Vandewalle 
Voorzitter VGG 
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