
Neem 
een hap 

van 
wetenschap!

Doe mee aan het kampioenschap bollen wegen, analyseer een middeleeuws document, krijg schaaktips van een computerexpert,leer levens redden, wandel met een simulatiebril door Brussel en zo veel meer...

Programma



Workshops
• Filosoferen? Dat kan jij ook!

 Ook kinderen en jongeren kunnen filosoferen.  

 Kom maar eens proberen! 

 Kristof Van Rossem - workshop - lokaal 3207 - 14u tot 15u30 - 15u30 tot 17u

• Maak de presentatie van je leven

 Leer hoe je de meest indrukwekkende presentaties maakt

 Steven Ophalvens -  workshop - lokaal 5215  - 14u tot 15u15 - 15u30 tot 16u45

• Een schaakprobleem oplossen via een computerspel

 Hoe kan je, als je een paard op een verder leeg schaakbord plaatst, in  

 evenveel zetten als er vakjes zijn, op elk vakje precies een keer komen?

 demo - lokaal 4209 - 14u tot 15u - 15u tot 16u - 16u tot 17u

• Een draak en een dolfijn

 Onderzoek en ontrafel een middeleeuwse tekst

 Remco Sleiderink - demo - lokaal 4112 - 14u tot 14u30 - 14u30 tot 15u 

 15u tot 15u30 - 15u30 tot 16u - 16u tot 16u30

• Ontwerp zelf een wiskundige kromme 

 of een oppervlak met de computer 

 Maak interessante krommes met computermodellen

 Wendy Goemans - workshop - lokaal 4102 - 14u tot 14u45 - 15u tot 15u45 - 16u tot 16u45 

• Web 2.0 tools
 Leer alles over weblogs, wiki’s en twitter 

 Muriel Kesteleyn - workshop - lokaal 5217 - 14u15 tot 15u15 - 15u45 tot 16u45

• Toveren met woorden: 

 fantastische gedichten schrijven  

 Luisteren naar gedichten om daarna zelf aan de slag 

te gaan met de poezieprofessor

Jan Van Coillie - workshop - lokaal 4215 - 14u30 tot 15u - 15u30 tot 16u - 16u tot 17u

•  Spelen voor snoepjes. Welke strategie volg jij?

 Speel mee met dit economisch spel. 

 De inzet? Fruitella’s! 

 Ingrid Molderez - workhop - lokaal 4219 - 14u tot 14u30 - 

  15u tot 15u30 - 16u tot 16u30
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Doorlopende sessies
• Proeven van proefpersoon zijn Ontdek hoe toegepast wetenschappelijk onderzoek verloopt 
 Patricia Van Vooren - workshop - lokaal 3212  - 14u tot 17u
• Eerst doen, dan geloven Doe proefjes en doe-activiteiten over hefbomen,  magnetisme, luchtdruk en geluid Marleen Vermeir, Ann Van Paemel, Chris Vanpraet   experiment - lokaal 3107 - 14u tot 17u 

• Kennismaken met optische technieken Voer zelf optische technieken uit Marijke Dierickx, Annelies Vanhoenacker  - experiment - lokaal 3202 - 14u tot 17u• Brussels to hear, to smell, to feel and to see Neem deel aan een toeristische wandeling door Brussel met simulatiebrillen  
 (simuleren het zicht bij bepaalde oogziekten) Viviane de Vries  - rondleiding - buitenactiviteit - 14u tot 17u
• De schoonheid van meetkunde Tentoonstelling op pc over euclidische   en niet-euclidische meetkunde Ignace Van de Woestyne, Wendy Goemans - demo - lokaal 4209  - 14u tot 17u• Ook jij kan levens redden Ontdek wat je moet doen als iemand levensbedreigend gewond is

 Tom van de Laer - workshop - lokaal 4115  - 14u tot 17u
• Ready to embark? Wat gebeurt er als een schip in de haven aankomt?   Wat is de logistieke opbouw van een petroleumraffinaderij? Jacques Vanwyck - demo - lokaal 4118 - 14u tot 17u

• Kampioenschap bollen wegen Vind met zo weinig mogelijk wegingen   de lichste bol van 12 identieke bollen Edward Omey - experiment - lokaal 4212 - 14u tot 17u

• Ben jij een talenknobbel?  Maak online taaloefeningen in het Frans, Duits, Engels of NL Dirk De Bosscher, Michele Humble  - workshop - lokaal 5219  - 14u tot 17u
• Smart Apps
 Maak kennis met mobiele digitale apparaten en smartphones
 Geert Vandendriessche, Yvan Rooseleer - experiment -   lokaal 5306-5308  - 14u tot 17u
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Lezingen

• Geef kinderen hun spel terug

 Lezing over supportersgedrag van ouders

 Hans Van Crombrugge  - lezing - lokaal 3112 - 14u30 tot 15u30 - 

 16u tot 17u

• Waarom de ene tomaat dezelfde is als de andere  

 en toch twee keer meer kost 

 Waarom verschillen identieke producten van prijs?

 Tom Van Puyenbroeck - lezing - lokaal 3102 - 14u15 tot 14u45 - 15u30 tot 16u

• Onderzoek in de wiskunde? 

 Alles is toch al lang gekend? 

 Hoe wordt wiskundig wetenschappelijk onderzoek gevoerd?

 Ignace Van de Woestyne - lezing - lokaal 4107 - 14u tot 14u45  

 15u tot 15u45 - 16u tot 16u45


