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Beste vrienden,

Sinds kort werden in alle drie onze instellingen nieuwe personeelsdirecteurs aangesteld. Aan de VUB ging Jan Veny met pensioen 
en werd Raf Devos de nieuwe personeelsdirecteur. Jan Veny heeft niet alleen aangekondigd een actief lid te willen zijn van onze 
vereniging maar hij heeft ook laten weten dat hij graag lid wil blijven van onze Raad van Bestuur. Hetzelfde fenomeen zien we aan 
de Erasmushogeschool. Daar ging Erika Eeckhout met pensioen en werd vervangen door Ignace Van Dingenen. Ook Erika Eeckhout 
heeft de wens geuit deel te mogen blijven uitmaken van onze Raad van Bestuur. Raf Vandenbussche, de vroegere directeur HR van 
het UZ, zette een stapje terug en neemt nu deeltijds andere HR-taken op binnen het UZ. Hij werd vervangen door Ann D’Haese als 
Interim Manager HR - Personeelsdienst. 

Onze (korte) traditie en onze statuten vereisen dat de personeelsdirecteurs van onze instellingen deel uitmaken van onze Raad van 
Bestuur. Wij hebben de drie nieuwe directeurs dan ook gevraagd of we hun kandidatuur mochten voorleggen aan onze Algemene 
Vergadering. Ze hebben daarop alle drie volmondig en enthousiast ja geantwoord. Wij zijn niet bij de pakken blijven zitten. Met alle drie 
de nieuwe directeurs hebben we reeds een eerste gesprek gehad en het zal mij een waar genoegen zijn de veelal positieve resultaten 
van die eerste gesprekken aan u te presenteren tijdens de algemene vergadering en bij latere gelegenheden.

Mijn oproep aan de leden in de vorige Flash om ook eens een verslag te schrijven met hun bevindingen over een van onze activiteiten 
heeft op zijn minst één heel positieve reactie opgeleverd. Ik dank hierbij Eddie Maes voor zijn verslag over de tentoonstelling en hoop 
dat zijn uitstekende voorbeeld opvolging zal vinden in een volgende Flash.

Minder goed verging het mijn oproep om ons jullie e-mailadres kenbaar te maken. Nochtans zou dit voor de Vriendenkring een grote 
besparing kunnen opleveren die dan weer middelen vrijmaakt voor meer of goedkopere activiteiten.

De voorzitter
Jim Van Leemput

Even uw aandacht!
Een en ander best nu al onthouden en/of noteren of, beter nog, 
doen!
De eerstkomende activiteit van de Wetenschapskaravaan - be-
zoek aan de architectuurafdeling: het “ae-lab” - is niet 22 maar 
11 maart. Voor alle verder details verwijzen wij naar de Flash 
van december en de website van UPV.

De volgende Flash verschijnt in september, tussen nu en de 
BBQ komt er dus geen papier meer in de bus. Maximum mail-
verkeer indien nodig. Dus een bij ons gekend mailadres is wel 
nuttig, meer nog noodzakelijk wil je op de hoogte blijven van de 
nieuwsjes... De website kan natuurlijk ook altijd bekeken worden 
bij twijfel of drang naar...

Vanaf september zullen wij trouwens onze “mailwerkende leden” 
elektronisch bedienen, zullen wij misschien genoodzaakt zijn de 
papieren versie van de flash te reduceren tot twee per jaar... Dan 
wordt dat e-mailadres wel echt een noodzaak wil je alles op de 
voet blijven volgen... Het is nog niet te laat om bij te benen...

Voor de hiernavolgende activiteiten zijn er strikte deadlines, voor 
sommige is het zelfs zeer snel reageren, voor andere is er nog 
iets meer tijd, maar de vermelde uiterste datum wordt best niet 
uit het oog verloren!



Activiteiten voorjaar 2015

Concert Carmina Burana in Aula Q van de VUB, 
12 maart

Vrijkaarten!
Op donderdag 12 maart 
2015 palmen de Kunsthu-
maniora van Brussel en 
het Conservatorium van 
Brussel de Aula Q in voor 
een spetterende opvoering 
van het wereldberoemde 
‘Carmina Burana’ van de 
componist Carl Orff. Koor-
leider/dirigent van het jonge 
aanstormende stemtalent 
is Roel Peeters, hij zal de 
verzamelde koren van het 
Koninklijk Conservatorium 
Brussel en de Kunsthuma-
niora Brussel aanvuren en 

niet minder dan 150 zangers en zangeressen tot de hoogste no-
ten bewegen.
Kippenvel gegarandeerd dus - maar ook meer dan dat. Speciaal 
bij deze de gelegenheid kunnen de leden van de Vriendenkring 
en partner Vrijkaarten aanvragen (max 2). Dit kan ENKEL via de 
website van de Kunsthumaniora (http://www.kunsthumaniorab-
russel.be) met het online formulier en de verplichte vermelding 
‘VUB Carmina’.
Praktisch:  *  Concert Carmina Burana
 *  Opvoering door de koren van de Kunsthumaniora 
     Brussel en het Koninklijk Conservatorium Brussel
 *  Aula Q, VUB-campus Etterbeek
 *  Deuren om 20u00

Bezoek aan het Sportimonium in Hofstade en 

Lentelunch, 19 maart

Sport is meer dan de wekelijkse training op school of in de sport-
club. Sport is ook show, avontuur, cultuur, gezondheid, weten-
schap, geschiedenis! Dat ontdek en beleef je in het Sportimo-
nium. Het Sportimonium is gelegen in het BLOSO domein te 
Hofstade bij Mechelen (GPS-bereikbaarheid via Tervuursesteen-
weg). Het museum werd ondergebracht in de kleedkamers van 
het vroegere strandgebouw, een inmiddels geklasseerd gebouw 
uit het Interbellum. 
De vaste tentoonstelling loodst de bezoeker, voor ons onder lei-
ding van een enthousiaste gids, langs 150 jaar sport in België. 
Bijzondere foto’s en affiches, verrassende objecten, glanzende 
trofeeën en grappige beeld- en geluidsfragmenten vertellen hoe 
sport in de 20ste eeuw evolueerde tot een maatschappelijk feno-
meen met vele betekenissen. Natuurlijk kan je in het museum 
ook voorwerpen bewonderen van legendarische sporthelden zo-
als Eddy Merckx, Jean-Marie Pfaff of Tia Hellebaut. Hier en daar 
eens actief bezig zijn, kan ook...
Aan deze speciale belevenis koppelen we dit jaar een nieuwig-
heidje... een lentelunch, voor de gelegenheid in het KTA Meche-
len, restaurant “Het Groene Waterke”, Wollemarkt 36, Mechelen. 
De ganse dag, Sportimonium en de gastronomische ervaring 
voor een all-in prijs van 40 euro!  Zij die niet houden van een ver-
rassingsmenu kunnen nu al kijken op de website van “Het Groen 
Waterke” wat de chef met zijn leerlingen op tafel brengen...

Afspraak 09u30 voor de koffie, verder van 10u00 tot 11u30 be-
zoek. Wij worden in het KTA verwacht uiterlijk 12u30.
Bevestig uw deelname door inschrijving via vvub@vub.ac.be 
uiterlijk 9 maart!!! en aansluitend!!! storting (40 euro/persoon) 
met vermelding van “Sport+lunch” op reknr: BE92 6528 2200 
1223 van de Vriendenkring.
BELANGRIJK!!! Aan de inkom hebt u een stuk van 2 euro nodig!!! 
Eens binnen volgt u de signalisatie naar “SPORTIMONIUM”

Wijndegustatie Elzaswijnen, 23 april

Wijnkenner en lid 
van de Vrienden-
kring, Eric Devos, 
laat ons kennis ma-
ken met een reeks 
uitgelezen Elzas-
wijnen.

Plaats van het ge-
beuren, Het CON-
VIVIUM, gelegen 
niveau Esplanade 
achter gebouw G, 
Campus Etterbeek 
(ruime parkeermo-
gelijkheid onder en 
bij  het gebouw G).
Rij de campus op 
via de Triomflaan, 

ingang 6 of via de Pleinlaan, ingang 13.
Wij starten om 10u30 en proeven zowat tot 12u00. Aansluitend 
genieten wij verder van de heerlijke wijnen bij een smakelijk 
kaas- en charcuteriebuffet. Wie weet valt er geen flesje van de 
tafel...
Deelnameprijs, all-in, 25 euro/persoon.
De deelnemers kunnen door hun BOB worden afgehaald vanaf 
14u30. Na 18 u wordt een vergoeding gevraagd voor het bijhou-
den van de achterblijvers.
Liefhebbers moeten uiterlijk 2 april inschrijven via vvub@vub.ac.be 
en aansluitend!!! 25 euro/persoon storten op reknr: BE92 6528 2200 
1223 van de Vriendenkring met vermelding van “Elzas”.

Een leerrijk bezoek achter en voor de schermen

van de Plantentuin in Meise, 22 mei

De Vriendenkring Personeel VUB, EhB, UZB vzw, in samenwer-
king met de Wetenschapskaravaan (UPV - Henri Eisendrath) 
nodigt u uit in de Plantentuin van Meise met zijn 92 hectaren en 
meer dan 18.000 planten. Locatie: Nieuwelaan 38. 
Henri Eisendrath en Francis Vander Mynsbrugge, ondervoorzit-
ter van de Vriendenkring, wisten hiervoor een uitgebreid, dagvul-
lend programma af te spreken. De nauwe samenwerking met de 
opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur van het EhB-depar-
tement Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur, dat hier 
o.a. zijn vorsers naartoe stuurt, er zijn studenten Plantenkennis 
bijbrengt en stage laat lopen, is daar natuurlijk niet vreemd aan. 
Vooraleer ons in de namiddag te interesseren aan het onder-
zoek van deze internationaal gereputeerde wetenschappelijke 
instelling ontdekken we in de voormiddag (van 10u30 tot 12u30) 
onder de hoede van gepassioneerde gidsen enkele tuinen in 
openlucht, maken we in het Plantenpaleis kennis met o.a. cac-

Nieuwsbrief van de “VriendenKring Personeel VUB - EhB - UZBrussel” vzw 2015 MAART



Nieuwsbrief van de “VriendenKring Personeel VUB - EhB - UZBrussel” vzw 2015 MAART

tussen, reuzenwaterlelies en palmen. Tijdens de rondleiding zien 
we ook de vleesetende tropische bekerplant en de waterhyacint. 
In de serres voelen we letterlijk de droogte van de woestijn of de 
broeierigheid van de tropen. 
Het onderzoek komt aan bod van 14u tot 16u. Dit situeert zich 
in grote mate in het herbarium van de Plantentuin zelf, maar de 
wetenschappers nemen ook regelmatig deel aan expedities op 
het terrein. Vorsers interesseren zich o.a. aan wieren of algen 
van zoet- en brakwater of aan paddenstoelen en zwammen uit 
bv België of Benin. De Plantentuin heeft al meer dan 100 jaar 
een nauwe band met Afrika. Vandaag lopen er nog samenwer-
kingsprojecten met botanische tuinen en onderzoeksinstellingen 
in Kongo. 
Door zijn onderzoek draagt de Plantentuin bij tot de studie van 
de biodiversiteit van de wereld. We willen graag aan de vor-
sers van het kenniscentrum “(Semi-) Private Tuin en Stadsland-
schappen” van de Landschapsarchitectuur van de Erasmusho-
geschool Brussel de kans geven hun werk toe te lichten. Via 
onderzoek willen ze de kennis over de (semi-) privétuinen en 
stadslandschappen vergroten en zoeken hoe deze een strate-
gische functie kunnen opnemen bij het bouwen van een meer 
duurzame samenleving.
Op het middaguur is er lunch-time!.
De dagprijs, all-in (bezoek en lunch + verfrissingen) komt op 45
euro per persoon, uiterlijk 4mei!!! te storten, aansluitend bij de 
inschrijving!!!, op reknr. BE92 6528 2200 1223 van de Vrienden-
kring met vermelding “Meise”. De storting geldt als bevestiging 
van uw inschrijving!!!

Atelierbezoek... Paul Van Gysegem, 12 juni

In de plaats van een echt atelierbezoek gaan we dit keer op een 
andere manier kennis maken met de kunstenaar en zijn werk.
Wie geïnteresseerd is in kunst en al eens op de campus van de 

VUB komt zou Paul 
Van Gysegem kun-
nen terugvinden. Hij 
is de maker van het 
beeld Enkidu dat 
voor het rectoraats-
gebouw staat.

Paul Van Gysegem 
is een grote naam 
in de Belgische 
beeldhouwkunst. 
Maar hij schildert, 
etst en speelt ook 
jazz.
Dit jaar wordt Paul 
80 jaar en er loopt 
naar aanleiding 
daarvan een ten-

toonstelling over hem in Galerie William Wauters in Oosteeklo. 
We zullen samen met de kunstenaar deze tentoonstelling be-
zoeken. 
Onze eigen Willem Elias heeft verschillende artikels geschreven 
en lezingen gegeven over het werk van Paul Van Gysegem en 
heeft toegezegd in de galerie een uitgebreide toelichting te ge-
ven bij het leven en werk van Paul Van Gysegem.
De Vriendenkring zou echter de Vriendenkring niet zijn als we 
het daar zouden bij laten. Wij willen ook graag weten hoe zulke 
werken tot stand komen.
Paul Van Gysegem laat zijn werken gieten in de Kunstbronsgie-

terij De Groeve. De gieterij zal ons ontvangen en een rondleiding 
geven om ons te laten zien hoe dit in zijn werk gaat.
Zoals jullie al konden vermoeden moeten we daartussen wel een 
stop maken om de innerlijke mens te versterken. We hebben 
daar een uitzonderlijke plek voor gekozen. “De Bestemming” in 
Hansbeke, is een ontmoetingsplaats voor culturele activiteiten 
en een restaurant. Die dag willen zij exclusief voor ons koken 
en zullen we kunnen genieten van onze lunch in een artistiek 
kader.

Het programma:
10u30 - 12u00: bezoek aan de tentoonstelling in Galerie Wil-
liam Wauters, Antwerpse Heirweg 5, 9968 Oosteeklo. 
Daar bieden we aan iedereen graag een aperitief aan.
12u30 - 14u30: lunch in “De Bestemming”, 
 Warandestraat 28, Hansbeke.
15u00 - 16u30: bezoek aan Kunstbronsgieterij De Groeve, 
Ambachtsweg 26, Merelbeke

Omdat de ervaring geleerd heeft dat niet iedereen bij elk onderdeel 
aanwezig kan zijn, stellen wij voor dat iedereen met eigen vervoer 
naar de Galerie in Oosteeklo komt. Daar kunnen we dan afspreken 
wie met wie verder toert naar de andere bestemmingen.

Tijdig inschrijven vvub@vub.ac.be voor dit evenement is abso-
luut noodzakelijk. Uiterlijk 12 mei!!! Opletten, het aantal is be-
perkt - wie eerst komt eerst maalt...

Bevestig je inschrijving door storting van 40 euro/persoon op 
reknr. BE92 6528 2200 1223 van De Vriendenkring, met vermel-
ding “Van Gysegem”.

Reuze BBQ op de VUB campus, 25 juni

Alle leden van de Vriendenkring met partner zijn welkom op 
deze gigantische (1900 deelnemers in 2014) traditionele samen-
komst! Adres: Campus Etterbeek.

De Vriendenkring biedt vanaf 11u30 voor het aperitief alvast een 
Portugees bubbeltje aan!
Voor onze braad- en grillactiviteit vanaf 12u30 kozen wij dit jaar 
voor een vernieuwde aanpak. Een nieuwe leverancier/uitbater 
doet eten... hij brengt een gevarieerd aanbod van vlees, vis en 
vege, een uitgebreid groentebuffet en nog meer pasta. Afsluiten 
doen wij met een smaakvol dessert. Alles bijgegoten met heer-
lijke Portugese wijnen dit keer en bijhorend traditiegetrouw bier 
en frisdrank voor de liefhebbers. De natuurlijke en menselijke 
warmte van dit jaarlijks evenement wordt eveneens gratis aan-
geboden.
Ook hiervoor kan er vanaf nu al ingeschreven worden en dit tot 
uiterlijk 1 juni!!! Via vvub@vub.ac.be. De aansluitende storting 
ter bevestiging van 35 euro/persoon gebeurt traditiegetrouw op 
reknr. BE92 6528 2200 1223 van de Vriendenkring met vermel-
ding “BBQ”

Activiteiten najaar 2015
Academische openingszittingen VUB en EhB

De klassieke openingszittingen bij aanvang van het academie-
jaar 2015-2016 zijn een prima gelegenheid voor de leden om 
nog eens voet te zetten op de zo vertrouwde bodem van VUB 
en EhB.
Voor velen van ons zijn die dagen de gelegenheid om de vroege-



re collega’s terug te zien en kennis te maken met de vernieuwde 
aanpak die de instellingen in gedachten hebben. De zittingen 
zelf zijn doorheen de tijd uitgegroeid tot evenementen waar o.m. 
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de nieuwe media en de 
strak geregisseerde aanpak staat garant voor een vlot, dyna-
misch verloop. De occasionele saaiheid van vroegere uitgaven 
vervalt hierbij.
Iedereen zal dus naar goede gewoonte welkom zijn en op de 
websites zullen de programma’s lang voordien worden aange-
kondigd.
Noteer alvast: VUB: 22 september en EhB: 24 september.

Een uitgebreid bezoek aan de Europese Culturele 

Hoofdstad 2015: Bergen/Mons, oktober

We werken volop aan een dagvullend programma rond een be-
zoek aan Bergen, culturele hoofdstad van Europa dit jaar. Het zal 
eerder een zaak worden van keuzes maken maar één ding staat 
nu al vast: het wordt speciaal! 
Laat alvast weten of je belangstelling hebt. Mail: vvub@vub.ac.be.

Degustatie Portugese en Spaanse wijnen

 - september, oktober of november...

In het najaar voorzien we een tweede bijzondere wijnproeverij. Por-
tugal en Spanje worden nu onze leveranciers van drank en spijs...
Een voorproefje zullen wij al gehad hebben bij de BBQ...

De Herfstlunch, 26 november

We vergeten onze jaarlijkse, ondertussen succesvolle, Herfst-
lunch niet! Dit jaar wordt dat hoogstwaarschijnlijk het PIVA, het 
Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrijven Antwerpen. Het is 
een topschool voor de Horeca en we hebben hoge verwachtin-
gen naar het aanbod ter plaatse. Naar goede gewoonte hangen 
wij aan onze Herfstlunch een extraatje... zo zal ook geschieden!
Noteer dus alvast de datum!

Een kleine terugblik: de expo ONVERW8 in 

de Gallery’ van het Kultuurkaffee - januari 2015

Dat het al en-
kele jaren een 
droom van 
hem was, zei 
de voorzitter. 
En dat het er 
nu eindelijk 
maar eens 
moest van ko-
men, zei hij. En 
ook, dat het nu 
of nooit was, 

CONTACTADRES:
vvub@vub.ac.be - “VriendenKring Personeel VUB - EhB - UZBrussel” vzw
p/a  Norbert Van Yperzeele - Pelikaanstraat  83 - 9700  Oudenaarde

zei hij. Want, zei hij, nog een maand of zo en het Kultuurkaffee 
zou onherroepelijk tegen de vlakte gaan (voor ander en beter, 
hoor), en dan was het onherroepelijk te laat, zei hij nog...

En daarom, en “with a little help from his friends”, heeft de voor-
zitter er voor gezorgd dat die tentoonstelling met werk van leden 
van de Vriendenkring er inderdaad kwam. Bereidwillig te gast in 
de GalerY’ van de Dienst Kultuur, die meer dan dertig jaar het 
culturele hart van onze Campus was.

Zodra de oproep gelanceerd werd hebben een twintigtal kun-
stenaars, gepensioneerden van zowel Erasmus, UZ als VUB, 
zich gemeld om deel te nemen. Ook het creatief atelier van het 
Dagcentrum TOPAZ in Wemmel stelde voor met werken van een 
aantal van hun gasten deel te nemen. Al die mensen brachten 
voor de tentoonstelling een indrukwekkende variatie van technie-
ken en benaderingen samen, met schilderwerk, beeldhouwwerk, 
fotografie, aquarel, tekening, cartoon, montages, en dingen die 
hier en daar de grens tussen die disciplines op inventieve ma-
nier doorbreken. Voor iedereen die zelf wat creatiefs bezig is dus 
de moeite om te bekijken en te ontdekken, maar bovendien een 
unieke gelegenheid om te weten te komen waar mensen die van 
ver of nabij je collega’s geweest zijn zich buiten de werksfeer 
aan “bezondigen”. En geloof me, het was in zijn geheel echt een 
mooie selectie van werken die samen een schitterend ensemble 
vormden in de GalerY’.

In zijn inleiding had Willem (er zou formeel Prof. dr. Willem 
Elias moeten staan, maar Willem heeft zelf mee aan de roots 
van het Kultuurkaffee en de GallerY’ gestaan, en is hier dus 
gewoon Willem) het over de brede variatie die hier voor ieder-
een zichtbaar was, over de motivatie, de gedrevenheid en de 
technische vaardigheid van de “liefhebbers” of “amateurs” die 
hier exposeerden, en hij verwees daarbij naar de niet weg te 
cijferen rol die het Deeltijds Kunstonderwijs en andere circuits 
te spelen hebben voor mensen die op deze manier, met zulke 
ernst en inzet, kunst willen bedrijven.

Tevredenheid alom met het evenement, blijkbaar; en daar is 
maar één conclusie uit te trekken: binnen een jaar of twee komt 
dit initiatief terug, en nieuwe gepensioneerden krijgen dan op 
hun beurt de kans hun werk te tonen.

Eddie Maes


