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Invitation to BePCIS Seminar 
 
 

Date : Tuesday November 18th ‘03 
 
Time : 1.20 pm to 5.30 pm 
 
Social Program : 5.30 pm - … 
 
Venue : Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D 
 (Janssen Pharmaceutica) 
 Paterspand, Paterstraat 100, 2300 Turnhout 
 
Registration : The seminar is free of charge.  For logistic reasons, please confirm your 

attendance to ‘administrator@bepcis.be’ by Friday Nov. 14th at the latest. 
 

 
 

Particle Characterization in Industry 
 
1. Coffee and Welcome 1:20-1:50 pm 
 
2. Importance of Particle Characterization in  1:50-2:10 pm A. Tinke 

the pharmaceutical industry  (J&J PRD) 
3. Laser Scattering: Overview and new developments 2:10-2:40 pm R. Finsy 
  (VUB)  
4. Microscopy & Particle Characterization 2:40-3:10 pm C. Grandfils 
  (U.Liège) 
5. Particle Interaction modeling 3:10-3:30 pm B. Tijskens 
  (KUL)   
6. Coffee 3:30-4:00 pm  
7. Industry and Academia Collaboration 

- IWT 4:00-4:15 pm V. Cauwenberg 
- IFPRI 4:15-4:30 pm N. De Jaeger 

 
8. Technology of Dynamic Image Analysis 4:30-4:50 pm H. Moes 
  (Ankersmid) 
9. Laser scattering in practice 4:50-5:10 pm P. Mertens 
  (Agfa Gevaert) 
10. In-line Particle Characterization 5:10-5:30 pm J. Verbraeken 
  (J&J PRD) 
 
11. Social program (details on next page) 5:30-….. pm open to all 
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Social Program 

 
 
 
Happy Hour : Johnson & Johnson is kindly inviting all attendants for a drink after the 

Seminar.  The drink will start at around 5.30 pm and will last until 7 pm. 
 
 An excellent opportunity to meet colleagues in a relaxed atmosphere! 
 
 
 
 
BePCIS dinner : All attendants to the Seminar are invited for the BePCIS dinner in restaurant 

‘Brasserie het Stadspark’, where we’ll meet around 7 pm. 
 

 
 Please register for the dinner by Friday Nov. 14th the latest; 
 Registration with Arjen Tinke;    e-mail atinke@prdbe.jnj.com. 
 
 The cost for the dinner is 40 € (wine included) - to be payed in cash prior to 

the dinner. 
 
 Please contact Arjen in case you have special wishes for the dinner. 



  
 

www.BePCIS.be 

 
Belgian Particle, Colloid & Interface Society 

 
Paterspand Seminarie- en Congrescentrum Routebeschrijving 
 

 
 
 

Brussel ( E19/A2 ) of Gent (E17/A14 ) Richting Antwerpen 
1. Op de ring rond Antwerpen neemt U de richting Hasselt-Aken-Eindhoven  

(E313/A13). Na een rit van ongeveer 14 km splitst de autosnelweg. 
U houdt de richting Turnhout - Eindhoven aan (E34/A21). U neemt afrit 24 Turnhout - Kasterlee. Op het viaduct draait 
U naar links.  

2. Aan de tweede verkeerslichten slaat U rechtsaf. U bevindt zich op de ring rond Turnhout.  
3. Na de 3de verkeerslichten draait U linksaf de Steenweg op Oosthoven in.  
4. U neemt de derde straat links. (Vredestraat) 100 meter verder draait u rechts onze parking op ter hoogte van 

huisnummer 58.  
 

Hasselt ( A13/E313 ) Richting Antwerpen 
1. In Hasselt neemt U de autosnelweg naar Antwerpen (A13/E313). Ter hoogte van Geel, neemt U afrit 23. U rijdt richting 

Geel (N19). U neemt de ring rond Geel (R14) en U volgt richting Turnhout. U rijdt door het centrum van Kasterlee en U 
houdt richting Turnhout aan.  Op een bepaald ogenblik rijdt U over de autosnelweg Antwerpen-Eindhoven (E34).  

2. Aan de tweede verkeerslichten slaat U rechtsaf. U bevindt zich op de ring rond Turnhout.  
3. Na de 3de verkeerslichten draait U linksaf de Steenweg op Oosthoven in.  
4. U neemt de derde straat links. (Vredestraat) 100 meter verder draait u rechts onze parking op ter hoogte van 

huisnummer 58.  
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Parking Paterspand 
P1  Privé-parking Paterspand – Vredestraat, 58. Te bereiken via Steenweg op Oosthoven zie omschrijving bovenaan. 
  
P2 Parking Elfnovemberlaan. Te bereiken via Steenweg op Oosthoven zie omschrijving bovenaan. 
 

P3 Parking Boomgaardplein, enkel voor bussen en op aanvraag. 
 
P4 Parking – Patersstraat, 41 Betalend parkeren, max. 49 plaatsen 

Volg de omschrijving tot puntje 1. Aan de 2de verkeerslichten steekt u de ring over en u rijdt rechtdoor de 
Graatakker op, vervolgens Herentalsstraat die u blijft volgen tot aan de grote markt die u links aanhoudt. U neemt 
de 3de straat rechts die uitkomt op de grote markt. U bevindt zich in de Patersstraat. Verder door aan uw linkerkant 
neemt u de parking Milubo ter hoogte van huisnummer 41. 
 
De parking zal sluiten een half uur na het beëindigen van uw evenement. 
 

 


