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Klokhuis vragendag is vooral ook Klokhuis bouwdag
Een kleine duizend kinderen
waren zondag 5 april naar de
TU/e gekomen voor de
Klokhuis vragendag. Ze
konden alle mogelijke vragen
stellen die met bouwen en
wonen te maken hebben. Naast
het meedoen aan een quiz of
het volgen van uitleg, konden
ze zelf bouwen. De dag was
georganiseerd door tv-
programma Klokhuis, de
Stichting Techniekpromotie en
de TU/e 

“Cement is tijdens het werken zo
zacht als vla, maar later wordt het
heel sterk. Zo sterk dat je er nog
niet eens met acht Mercedessen
doorheen kan rijden”, geeft Jord
den Hollander als antwoord op
de vraag van Marith (8) uit
Roggel. Ze wilde weten waarom
je cement en bakstenen gebruikt

bij het bouwen van een huis. “En
omdat een metselaar langs een
gespannen touwtje zijn stenen
legt, wordt het muurtje geen
soepzooitje”, legt de architect
van het KlokHUIS vervolgens uit

in de Trappenzaal van Vertigo. 
Stan (9) uit Eindhoven vraagt of
er inklapbare zonnepanelen zijn.
“Waarom wil je dat weten?”, is de
verbaasde reactie van Den
Hollander. “Omdat ik met een

uitvinding bezig ben voor een
kas in Afrika. De elektriciteit van
de zon wil ik gebruiken om water
uit de grond te pompen. De zon-
nepanelen moeten de mensen
mee kunnen nemen als ze rond-
trekken.” Stan is tevreden nu hij
hoort dat er zelfs oprolbare zon-
nepanelen te verkrijgen zijn.
De Klokhuis Vragendag hoort bij
de ontwerpwedstrijd ‘Het
Klokhuis bouwt het KlokHUIS’.
De winnende ideeën van zes
kinderen worden gebruikt door
architect Jord den Hollander
voor een ontwerp dat in 2010
word gerealiseerd in Almere
Poort.
Zeventig studenten Bouwkunde
en Industrial Design geven bege-
leiding en uitleg. In het
Auditorium is veel ruimte voor
de activiteit ‘Bouw mee aan ’t
sluiphuis!’. Van doeken,

stokken, elastiekjes, plakband en
klemmetjes wordt een steeds
grotere tent gebouwd door steeds
meer kinderen. Het begin is
lastig. Maar docent Frans van
Gassel maakte een startcon-
structie waarin hij alle knopen 
-verbindingen tussen de
stokken- laat zien. Hij heeft de
kinderen bewust niet van te
voren uitgelegd hoe het moet.
“Daar luisteren ze toch niet naar.
Het beste is dat ze gaandeweg
ontdekken dat de wigwamcon-
structie het beste werkt.” Hoe
groter het sluiphuis wordt, hoe
aantrekkelijker en hoe meer
kinderen meedoen. Eduard (8)
maakt razend enthousiast met
een klemmetje een gele doek vast
aan een stok en heeft helemaal
geen tijd om uit te leggen
waarom hij dat zo doet. Hij wil
verder bouwen!/.

Summercourse voor vermarkten ‘groen onderzoek’
Masterstudenten en promo-
vendi die onderzoek doen op
het gebied van ‘groene’ tech-
nologie en hiermee mogelijk de
markt op willen, kunnen zich
aanmelden voor een Europese
summerschool van de TU/e en
twee Finse instituten. De twee
courses zijn begin juni in
Helsinki en Eindhoven.

Het is de eerste gezamenlijke
summercourse van de TU/e, de
Helsinki University of
Technology en de Helsinki
School of Economics. Doel van de
twee summerschools is onder-
zoekers handreikingen te bieden,
onder meer op commercieel
gebied, om meer te doen met hun
onderzoeksresultaten op het
gebied van ‘groene’ technologie
en duurzame energie. Deel-
nemers wacht onder meer een
aantal lezingen van experts, maar
vooral ook veel sparsessies met
andere deelnemers, om geza-

menlijk aan eigen en andermans
ideeën te werken.
De summercourses maken deel
uit van een Europees project en
dienen als inspiratie voor een nog
groter Europees project: het
European Institute of Innovation
and Technology, oftewel een
soort ‘Europees MIT’ dat de
Europese Commissie wil stich-
ten. “Hiervoor is een aantal
clusters van universiteiten
samengesteld om te bekijken hoe
we kunnen laten zien dat we een
dergelijke samenwerking aan-
kunnen”, verduidelijkt ir. Elco
van Burg, promovendus aan de
faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences en
projectmedewerker van de zo-
geheten SUCCESS business op-
portunity summerschool. “Eén
van de doelstellingen daarbij is
om te laten zien dat we ook
kunnen valoriseren, oftewel dat
we met ons onderzoek de indu-
strie weten te vinden en maat-

schappelijke waarde weten te
creëren.” Eindhoven richt zich,
samen met de twee Finse in-
stituten, op dit valorisatieaspect. 
Belangstellenden voor de sum-
merschools, die hiermee 3 ECTS
kunnen verdienen, kunnen bij
hun aanmelding een voorkeur
aangeven voor Eindhoven of
Helsinki. Een cursusweek in
Finland kan volgens Van Burg in-
teressante kansen bieden, “onder
meer omdat daar, met bijvoor-
beeld Nokia in de buurt, de
nadruk weer op andere techno-
logieën ligt dan hier.” 
De zomercursus wordt betaald
door de organisatie; binnen de
betrokken instellingen wordt
gekeken naar regelingen waar-
mee bijvoorbeeld reis- en verblijf-
kosten voor deelnemers kunnen
worden betaald. Aan elke van de
twee cursusweken kunnen
vijftien mensen meedoen./.
Voor meer informatie of aanmelden:
j.c.v.burg@tue.nl of tel. 040-247 2801.

TU/e evacueert duizend 
mensen bij calamiteitenoefening

DDee  TTUU//ee  hheeeefftt  zzoo’’nn  dduuiizzeenndd  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  --ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss--  nnooddiigg
vvoooorr  eeeenn  ggrroottee  ccaallaammiitteeiitteennooeeffeenniinngg  iinn  ookkttoobbeerr..  DDee  ggrrooeepp  wwoorrddtt  ttiijjddeennss  ddee
ooeeffeenniinngg  ggeeëëvvaaccuueeeerrdd;;  ddee  bbeeddooeelliinngg  iiss  ddaatt  zzoo’’nn  vviieerrhhoonnddeerrdd  vvaann  hheenn  ooookk
eeeenn  nnaacchhtt  ddoooorrbbrreennggeenn  oopp  ooppvvaannggllooccaattiieess  bbuuiitteenn  ddee  ccaammppuuss..
DDee  lleeiiddiinngg  oovveerr  ddee  ccaallaammiitteeiitteennooeeffeenniinngg  iiss  iinn  hhaannddeenn  vvaann  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann
DDeeffeennssiiee,,  ddaatt  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  hheeeefftt  uuiittggeennooddiiggdd  ddeeeell  ttee  nneemmeenn..  DDee  TTUU//ee  kkaann
hhiieerrbbiijj  hhaaaarr  eeiiggeenn  ooeeffeennddooeelleenn  bbeeppaalleenn,,  zzeeggtt  iinngg..  MMiirrjjaamm  JJaahhnnkkee,,  hhooooffdd
BBeeddrriijjffssHHuullppVVeerrlleenniinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee..  BBiijj  ddee  ooeeffeenniinngg  zziijjnn  ooookk  ddee  ggeemmeeeennttee,,
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  bbrraannddwweeeerr  eenn  ddee  ggeenneeeesskkuunnddiiggee  hhuullppvveerrlleenniinngg  bbeettrrookkkkeenn..  
WWaatt  ddee  ffiiccttiieevvee  aaaannlleeiiddiinngg  ttoott  ddee  eevvaaccuuaattiiee  ggaaaatt  zziijjnn,,  iiss  nnoogg  nniieett  bbeekkeenndd..
HHeett  ssccrriipptt  zzaall  iinn  eellkk  ggeevvaall  ggeebbaasseeeerrdd  zziijjnn  oopp  eeeenn  vvoooorraaffggaaaannddee  ddrreeiiggiinngg,,
vveerrtteelltt  JJaahhnnkkee::  ““DDiitt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  eeeenn  ppaaaarr  ddaaggeenn  eeeenn  vvoooorrwwaaaarrsscchhuuwwiinngg
wwoorrddtt  aaffggeeggeevveenn,,  wwaaaarroopp  oonnzzee  ccaallaammiitteeiitteenntteeaammss  eenn  ddiiee  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee
zziicchh  aall  mmooeetteenn  bbeerraaddeenn  hhooee  zzee  oopp  ddee  ddrreeiiggiinngg  ggaaaann  rreeaaggeerreenn..””  
DDee  ttoottaallee  ooeeffeenniinngg  bbeessttrriijjkktt  vviieerr  ddaaggeenn,,  vvaann  ddoonnddeerrddaagg  88  ttoott  eenn  mmeett  zzoonnddaagg
1111  ookkttoobbeerr..  DDee  hhoonnddeerrddeenn  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  kkoommeenn  ppaass  oopp  zzaatteerrddaagg  iinn  aaccttiiee,,  nnaa
hheett  ggeemmeeeenntteelliijjkk  bbeesslluuiitt  ttoott  ggrroooottsscchhaalliiggee  oonnttrruuiimmiinngg  vvaann  hheett  TTUU//ee--
tteerrrreeiinn..  
TTiijjddeennss  ddee  ooeeffeenniinngg  wwoorrddtt,,  bbeehhaallvvee  ddee  ggrroooottsscchhaalliiggee  eevvaaccuuaattiiee  eenn  aalllleess
ddaaaarroommhheeeenn,,  oonnddeerr  mmeeeerr  ooookk  ddee  rrooll  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  TTUU//ee--ddiieennsstteenn
ggeeooeeffeenndd..  VVoollggeennss  JJaahhnnkkee  wwoorrddeenn  vveerrsscchhiilllleennddee  pprroocceesssseenn  oonnddeerr  ddee  llooeepp
ggeennoommeenn,,  zzooaallss  ddee  rreeggiissttrraattiiee  vvaann  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  ddee
ccoommmmuunniiccaattiiee  vvaannuuiitt  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  nnaaaarr  oonnddeerr  aannddeerreenn  ssllaacchhttooffffeerrss,,  hhuunn
ffaammiilliieelleeddeenn  eenn  ddee  mmeeddiiaa..  

Ruimte voor reflectie 
op oude Dommelbrug

BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  LLaarrss  BBoouuwwmmaann  hheeeefftt  ddee  eeeerrssttee  pprriijjss  ggeewwoonnnneenn  bbiijj
ddee  CCHHEEOOPPSS--oonnttwweerrppwweeddssttrriijjdd  PPrroojjeecctt  BB..  DDee  jjuurryy  vvoonndd  zziijjnn  oonnttwweerrpp
SSTTAAYY  ddee  bbeessttee  nniieeuuwwee  bbeesstteemmmmiinngg  vvaann  ddee  oouuddee  bbrruugg  oovveerr  ddee  DDoommmmeell,,
ddee  oouuddee  ttooeeggaanngg  ttoott  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  UUnniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss  eenn  jjuurryy--
vvoooorrzziitttteerr  iirr..  HHaarrrryy  RRoouummeenn  kkoonnddiiggddee  aaaann  ddaatt  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr
hheett  oonnttwweerrpp  zzaall  pprroobbeerreenn  ttee  rreeaalliisseerreenn..  HHeett  oonnttwweerrpp  SSTTAAYY  vvaann
BBoouuwwmmaann  wwaass  vvoollggeennss  ddee  jjuurryy  uunniieekk  vvoooorr  ddee  llooccaattiiee  eenn  ppaassttee  hheett  bbeessttee
iinn  hheett  nniieeuuwwbboouuwwppllaann  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt,,  CCaammppuuss  22002200..  IInn  hheett
oonnttwweerrpp  wwoorrddtt  ddee  bbrruugg  oommggeevvoorrmmdd  ttoott  ddee  vvllooeerr  vvaann  eeeenn  ggeebboouuww  ddaatt
ooppeenn  iiss  aaaann  ddee  zziijjkkaanntteenn,,  ddiiee  uuiittkkiijjkkeenn  oopp  ddee  DDoommmmeell..  DDee  zzeessddeejjaaaarrss
aarrcchhiitteeccttuuuurr  rreeaaggeeeerrddee  vveerrrraasstt::  ““IIkk  hhaadd  nniieett  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  iikk  zzoouu
wwiinnnneenn,,  wwaanntt  iikk  vvoonndd  aallllee  oonnttwweerrppeenn  hheeeell  ggooeedd..  IIkk  hheebb  ddee  pplleekk  zzeellff  aallss
lleeiiddrraaaadd  ggeennoommeenn  eenn  hheebb  mmee  ooookk  llaatteenn  iinnssppiirreerreenn  ddoooorr  hheett  ccoonncceepptt
TToogguu--nnaa..  DDaatt  zziijjnn  bbiijjzzoonnddeerree  pplleekkkkeenn  wwaaaarr  ddee  ddoorrppssoouuddsstteenn  vvaann  hheett
DDooggoonn--vvoollkk  nnaaddeennkkeenn  oovveerr  hheett  lleevveenn  eenn  ddee  ggaanngg  vvaann  zzaakkeenn  iinn  hheett  ddoorrpp..
VVaaaakk  iiss  hheett  eeeenn  rroottss  mmeett  eeeenn  wweeiiddss  uuiittzziicchhtt..””
OOvveerriiggeennss  iiss  ddee  ggeemmeeeennttee  vvaann  ppllaann  eeeenn  ffiieettssppaadd  aaaann  ttee  lleeggggeenn  oovveerr  
ddee  bbrruugg..  DDiitt  ssttaaaatt  iinn  hheett  oonnllaannggss  ggeellaanncceeeerrddee  AAccttiieeppllaann  FFiieettss  vvaann  ddee
ggeemmeeeennttee..  HHooee  eenn  ooff  ddiitt  ssttrrooookktt  mmeett  hheett  wwiinnnneennddee  ppllaann  iiss  oonndduuiiddeelliijjkk..
RRoouummeenn::  ““VVoooorr  zzoovveerr  iikk  wweeeett  iiss  ddee  TTUU//ee  eeiiggeennaaaarr  vvaann  ddee  ggrroonndd,,  dduuss
ddaaaarr  hheebbbbeenn  wwiijj  ooookk  iieettss  oovveerr  ttee  zzeeggggeenn..””

Verhuizing CEC stagneert door dreigend faillissement
De verhuizing van het
Communicatie Expertise
Centrum (CEC) van Traverse
naar de benedenverdieping van
Laplace, die deze week zou
plaatsvinden, is voor onbe-
paalde tijd uitgesteld. Reden is
het dreigende faillissement
van meubelfabrikant Kembo.

Vrijdag 3 april kreeg Kembo, dat
het CEC van nieuw kantoormeu-

bilair zou voorzien, van de kan-
tonrechter het groene licht om 22
van zijn 57 werknemers te
ontslaan. De verslechterende
economische omstandigheden
hebben het Veenendaalse bedrijf
daartoe gedwongen. Gevolg is dat
er momenteel beslag ligt op de
bezittingen van Kembo en dat
daardoor ook geen meubilair kan
worden geleverd voor de in-
richting van de nieuwe kan-

toortuin van het CEC in Laplace.
De verhuizing die voor deze week
gepland was, viel daarmee in het
water. Vandaag, 9 april, verwacht
het CEC bericht van de curator
over de verdere afwikkeling van
deze kwestie, en aan de hand
daarvan wordt bekeken wanneer
de verhuizing dan kan plaats-
vinden. Het meubilair was ove-
rigens nog niet betaald./.

Conferentie over interactieve systemen
De conferentie ‘Student
Interaction Design and
Research Conference’ (SIDeR)
wordt van 15 tot en met 17 april
aan de TU/e gehouden. Het is
de eerste keer dat deze confe-
rentie buiten Scandinavië
plaatsvindt. Vijf studenten
Industrial Design tekenden
voor de organisatie.
Interactieve systemen staan
centraal. 

Rob Tieben, Hugo Nagtzaam,
Floris Kimman, Serge
Offermans en Ivo Wouters van
studievereniging Lucid wilden
een conferentie organiseren en

de organisatie van SIDeR zocht
een locatie buiten Scandinavië.
De conferentie ‘Flirting with the
future’ werd het resultaat. Rob
Tieben: “We wilden tonen waar
we hier in Eindhoven goed in zijn
en dat is het ontwerpen van
moderne intelligente inter-
actieve producten. Bovendien
kan de jonge generatie zo haar
visie geven. Wij zijn de ont-
werpers van de toekomst.” Bij
interactiedesign gaat het om
interactie met de omgeving.
Tieben: “Denk aan een navigatie-
systeem dat voor motorrijders
moet worden ontworpen.
Normaal gesproken wordt een

paper toegelicht en geïllustreerd
met een bepaald prototype. Wij
hebben het omgedraaid.
Deelnemers demonstreren een
interactief systeem en aan-
wezigen kunnen het uit-
proberen. Het paper ondersteunt
dan het ontwerp en het gebruik.”
Veel deelnemers komen uit
Scandinavië, maar ook landen als
China, Pakistan, Italië en Iran
zijn vertegenwoordigd. Gerard
Kleisterlee, bestuursvoorzitter
van Philips, opent het sym-
posium./.
Voor meer informatie en inschrijven, zie
www.flirtingwiththefuture.com. 
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