Voordracht

januari 2017

Isabel Beets: “Onze neuronen op de bank”
Vrijdag 17 februari 2017
20.00 uur
Lakenhal Grote Markt Herentals
Beste,
Blijkbaar is Herentals een vruchtbare bodem
voor wetenschappelijk talent.
In december 2015 mochten wij een
voordracht van Francqui-prijswinnaar en
Herentalsenaar Stefaan Vaes organiseren.
In september 2016 werd aan de jonge
moleculair neurobiologe Isabel Beets de
prijs “New Scientist Wetenschapstalent”
toegekend. De prijs, dit jaar voor de tweede
keer uitgereikt, is een initiatief van het
populairwetenschappelijke tijdschrift “New Scientist”. De prijs bekroont jong wetenschappelijk
talent in het Nederlandse taalgebied (van de vier andere finalisten waren er drie uit Nederland)
en wil hen stimuleren in hun onderzoek.
Isabel Beets is geboren en getogen in Herentals waar zij meer dan 20 jaar op de Molekens heeft
gewoond. Zij heeft zowel haar lagere als middelbare schoolopleiding in Herentals gedaan:
eerst in de Wijngaard school, daarna in het Sint-Jozefscollege.
Zij was FWO-aspirant van 2009 tot en met 2013 en heeft sindsdien een postdoc-mandaat van
het FWO. Zij was werkzaam aan de KUL en momenteel verblijft zij in het kader van een
postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk.
Omdat wij vinden dat deze bekroning niet ongemerkt mag blijven, organiseren wij een
voordracht door Mevrouw Beets. Zij zal ons op een bevattelijke en vulgariserende wijze
inwijden in haar specialisatie “associatief leren op moleculair niveau in de hersenen”.
Het stadsbestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de laureaat een geschenk aan te bieden.
Na de voordracht wordt ter ere van de laureaat door het Davidsfonds een receptie aangeboden.
Inkomprijs: € 6; Davidsfonds cultuurkaart en vrijetijdspas: € 4.
Betaling ter plaatse aan de balie.
Iedereen is van harte welkom.
Om organisatorische redenen is aanmelding aanbevolen bij een van volgende bestuursleden:
Jeannine Beutels
014/215570
adv.beutels@scarlet.be
Gust Gepts
014/223614
gust.gepts@telenet.be
Peter Pauwels
0475/384762 pauwels.peterj@skynet.be
Hubert Vanooteghem
014/216535
hubert.vanooteghem@skynet.be
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

