DE SLIMSTE MENS VAN LEUVEN (MINDGATE)
Editie: volwassenen
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Leuven MindGate
is een organisatie
die de Leuvense
regio
internationaal op
de kaart wil zetten
en samenwerking
tussen de
betrokken partijen
wil bevorderen. We
zijn een
zogenaamde ‘triple
helix’ organisatie.
Op welke prent zie
je welke de 3
soorten
organisaties zijn
die hieraan
meewerken?
De Leuvense regio
wil internationaal
meer bekend
worden, onder
meer om de regio
aantrekkelijk te
maken voor talent.
Drie
speerpuntsectoren
werden uitgekozen
waarmee Leuven
MindGate zich wil
profileren. Op
welke prent zie je
de 3
speerpuntsectoren
afgebeeld?
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In onze regio zijn
tientallen
uitvindingen
gedaan die de
wereld veroverden.
Dit was honderden
jaar geleden al zo.
Op welke prent
staat een
cartograaf
afgebeeld die in
Leuven woonde en
werkte, en die
(zonder dat hij het
beseft) een
aandeel heeft in de
ontwikkeling van
Google Maps?

Nog zo’n uitvinding
die de wereld
veroverde, maar
dan iets recenter…
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Op welke foto zie
je een voorwerp,
waarvoor in
Leuven een
ultrahard en
ultralicht materiaal
werd uitgevonden?
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Leuven heeft ook
de ambitie om
culturele hoofdstad
van Europa te
worden in 2030.
Tegen dan zal ook
de
podiumkunstensite
klaar zijn, de
toekomstige
culturele
pleisterplek in het
centrum van de
stad.
Op welk prent kan
je zien hoe dit
cultuurcentrum er
zal uitzien?
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Leuven MindGate
zette vorig jaar
voor de eerste keer
een groot
innovatiefestival
op in Leuven. Van
5 t.e.m. 9 mei
2020 organiseren
we dit festival
opnieuw.
Leuvenaars en
internationale
bezoekers zullen
kunnen kennis
maken
met vele
toekomstige
innovaties.
Op welke foto ziet
u de naam van dit
innovatiefestival?

Leuven dankt
onder meer haar
bekendheid aan de
vele scholen,
kennisinstellingen
en
onderzoekscentra
die hier hun basis
hebben. Denk
maar aan de UCLL
of de KU Leuven
met al hun spinoffs.
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Maar er is meer
dan scholen alleen.
Op welke foto ziet
u de hoofdzetel
van vermaard
onderzoeksinstituu
t dat aan de
wereldtop staat
van onderzoek in
nanotechnologie
en digitale
technologie in het
algemeen.
Op hun
opendeurdag was
er ooit een
Leuvens koppel dat
gehoord had dat er
‘chips’ gemaakt
werden. Ze
dachten dat ze er
een zakje chips
met paprika of zout
zouden krijgen.
Maar welke
‘chipsfabriek’
bedoelen wij?

8

Leuven MindGate
wil kruisbestuiving
bevorderen tussen
de drie
speerpuntsectoren.
Daarom
organiseren we op
20 juni 2019 een
‘kruisbestuivingsfe
stival’ dat mensen
en organisaties wil
samenbrengen en
aanmoedigen om
samen te werken.
Hoe heet dit
festival?
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Dankzij de
inspanningen van
Leuven MindGate,
Leuven 2030 en de
stad Leuven werd
Leuven in 2018
finalist in de
Europese wedstrijd
voor de meest
innovatieve stad
van Europa. Op
welke prent ziet u
de juiste titel van
deze award?
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Leuven heeft ook
wereldklasse in de
gezondheidssector.
Het UZ Leuven en
Heilig Hart
Ziekenhuis zijn
twee toppers op
gebied van
dienstverlening en
onderzoek. Het is
daarom geen
toeval dat Leuven
ook de plaats is
waar het Health
House gevestigd is,
een
‘belevingscentrum’
voor de toekomst
van de
gezondheidszorg.
Welke foto is
genomen
in het Health House?

