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Hogeschool is medeorganisator van Dag van de Wetenschap in Gent

ODISEE ZET SCHOUDERS ONDER WOOOW,
WETENSCHAPSFESTIVAL GENT
Komende zondag is het Dag van de Wetenschap. De Odisee‐hogeschool organiseert samen
met andere Gentse hogeronderwijsinstellingen het Wooow, Wetenschapsfestival Gent. “De
bedoeling is om wetenschap dichter bij de mens te brengen”, zegt Odisee‐
wetenschapscommunicator Pieter Tijtgat. Het festival vindt plaats in het MIAT.
Een van de blikvangers is de actuele lezing ‘Voeden we de wereld, of eten we hem op’. Stef Aerts,
opleidingshoofd Agro‐ en biotechnologie aan Odisee, vertelt er over de wereldwijde
voedselproblematiek. Terwijl een kwart van de wereld ondervoed is, lijdt nog een kwart aan
overgewicht. Bovendien verspillen we met z’n allen enorme hoeveelheden voedsel. Waar gaat het
met ons eten naartoe? En is de landbouw nu het probleem of juist de oplossing?
Bezoek van Frank De Winne
Daarnaast staan nog heel wat andere sessies van de Odisee‐hogeschool op het programma. “Bij
Piano kunnen bezoekers aan de slag met een piano die studenten Energietechnologie volledig
hebben uitgerust met technologische snufjes”, aldus Pieter. “Dat gebeurt onder leiding van docent
Ben Schockaert, zelf een voortreffelijk pianist. Leerlingen van de lagere school kunnen dan weer de
allerkleinste bewoners van onze planeet ontdekken op de experimentenmarkt. Of ze proberen de
zuurtegraad te achterhalen van schoonmaakproducten en voedingsmiddelen.” Rond de middag is
er bovendien hoog bezoek, want astronaut Frank De Winne komt vertellen over zijn
ruimteavontuur.
Meer info
Wat? Wooow, Wetenschapsfestival Gent is een initiatief van Arteveldehogeschool, HoGent, KU
Leuven, LUCA, Odisee en Universiteit Gent. Tientallen wetenschappers laten jong en oud proeven
van hun onderzoek. Het volledig programma vind je op www.wooowfestival.be.
Waar? MIAT ‐ Museum over Industrie, Arbeid en Textiel, Minnemeers
Wanneer? Zondag
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Contact (niet voor publicatie)
Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee. Tel:
filip.clarisse@odisee.be
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Pieter Tijtgat, Wetenschapscommunicatie Odisee. Tel:
pieter.tijtgat@odisee.be
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