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Voorwoord
Beste vrienden,

Verschillende leden van het bestuur van onze Vriendenkring maakten er mij, terecht, op attent dat het hoog tijd werd om nog eens een 
voorwoord te schrijven voor onze volgende Flash. Die zou, als alles goed gaat, binnen enkele weken moeten verschijnen.
Die vraag kwam voor mij op een moeilijk moment. Dat ontlokte mij enkele bedenkingen. 
Onze Vriendenkring groeit en bloeit. De ledenaantallen stijgen, de samenwerkingen met de bevriende organisaties lopen alsmaar 
vlotter. Onze activiteiten worden talrijker bijgewoond en worden telkens lovend tot enthousiast onthaald. 
Waar het in onze organisatie nog aan mangelt is de communicatie. 
De communicatie van het bestuur naar de leden. Daar zijn we een belangrijke inspanning voor aan het leveren. Ik weet dat we het al 
een tijdje aankondigen maar de nieuwe website komt er écht en zal een pareltje zijn.

De communicatie in de andere richting is echter minstens even belangrijk.
Wij willen jullie graag originele activiteiten blijven aanbieden. Neem het echter niet kwalijk wanneer onze muze ons af en toe in de steek 
laat. Jullie inspiratie zou dan zeker welkom zijn. Ik stel mij zo voor dat jullie zitten te popelen tot wij één of andere superleuke activiteit 
inrichten die jullie al lang in jullie hoofd hebben terwijl wij daar dan stomweg niet aan denken. Veel meer communicatie van jullie naar 
ons, het bestuur, zouden we zeer erg op prijs stellen (zelfs als dat een beetje, vriendelijk, kritisch is).

Je voelt misschien aan dit voorwoordje dat ik een beetje zit te vechten met mijn woorden. Dat heeft meerdere redenen. Het is onmo-
gelijk dat er onder onze leden geen mensen zijn met een betere pen dan de mijne. Het is niet omdat je met pensioen bent dat je die 
niet mag gebruiken. Stuur ons af en toe eens iets zodat onze duimen minder hard zouden moeten lijden.

Ten slotte lopen wij rond met een aantal ideeën waarvan we niet echt zeker zijn dat ze bij jullie in de smaak zouden vallen. We zoeken 
nog naar een methode om daar achter te komen. We hebben in het verleden al eens een visje uitgeworpen maar daar kwamen weinig 
of geen reacties op. Laat eens iets van jullie horen. Hopelijk zal de nieuwe website daar een handje bij helpen.

Kijk in elk geval maar al naar de activiteiten die het bestuur weer bij elkaar geraapt heeft en schrijf jullie talrijk en snel in.

Jim Van Leemput
Voorzitter

Voor een goed begrip, vlotte voortgang en een actieve daginvulling...

Voor een goed begrip... Onze leden met gekend mailadres! hebben enkele dagen geleden al kunnen kennis nemen van wat er te 
gebeuren staat in de komende maanden. Een simpel mailtje naar vvub@vub.ac.be en je bent voortaan ook bij de eersten. 
Voor een vlotte voortgang... Bij de hiernavolgende activiteiten horen uiterste data van inschrijving, soms is dat kort op de bal (bvb 
herfstlunch), soms mag er nog effe getreuzeld worden, soms is het voor snelle beslissers. Even aandachtig doorlezen is dus de bood-
schap en vooral handelen dan.
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Activiteiten najaar 2017 ism UPV

HERFSTLUNCH 
MET EEN EXCLUSIEVE MEERWAARDE...  

DONDERDAG  30 NOVEMBER

Ondertussen al een beetje de gewoonte, geen lunch zonder ex-
tra aanbod. Dit keer trekken wij naar Mortsel waar wij in de voor-
middag echt wel een zeer exclusief bezoek (normaal enkel voor 
klanten, maar ons kent ons heeft een beetje geholpen) mogen 
brengen aan AGFA-GEVAERT. Aansluitend nemen wij de lunch 
in het toch wel bijzonder kader van het Kasteel de Cantecroy, 
waar wij in restaurant Cavalieri te gast zijn voor een culinaire 
verwennerij. Al het voorgaande voor de prijs van 60 euro per 
persoon. 

PRAKTISCH: 
Bezoek AGFA-GEVAERT, wij worden om 10u00 ten laatste!! ver-
wacht in Septestraat 27, Mortsel. 
Programma:
- 10u15  cinemazaal: bedrijfsfilm en inleiding 
- 10u30  groep 1, bezoek Agfa Graphics 
 groep 2, bezoek Agfa Healthcare 
- 11u15  koffie in de wintertuin 
- 11u30  wisseling van de groepen 
- 12u15  vertrek naar restaurant Cavalieri...

Lunch in Restaurant Cavalieri, Cantecroylaan 30, Mortsel, waar 
wij om12u30 het aperitief nemen met hiernavolgend menu:

Amuse-bouche

Voorgerecht: Haasje van gerookte zalm met mierikswortelsaus en ver-
brokkelde pinda.

Le paste: Vegetarische lasagne met een mousse van pecorino kaas.

Hoofdgerecht: Gebakken zeebaarsfilet met basilicum, krokante seizoen 
groenten en aardappelpuree.  
of
Tagliata van entrecôte met een emulsie van rucola en een krokant van 
‘Parmigiano’, aardappelen uit de oven met rozemarijn.

Dessert: Tiramisu 2.0

Wijnen: 
Voorgerecht en tussengerecht: ‘Chardonnay -Inzolia’ Azienda
Agricola Tola - Sicilia
Hoofdgerecht vis: ‘Ribolla Gialla’ Ronchi San Giuseppe – Friuli
Colli Orientali
Hoofdgerecht vlees: ‘Gran Bruno’ – Castello Di Radda – Toscana.

Na de lunch, voor diegenen die nog wat frisse lucht willen hap-
pen vooraleer in de wagen te stappen, vlakbij ligt Fort 4 met mo-
gelijkheid voor korte, middellange tot lange wandeling.

Nu nog even opletten voor uw inschrijving tot uiterlijk 13 novem-
ber !!  via vvub@vub.ac.be met vermelding van keuze voor het 
hoofdgerecht vis of vlees. Extra, omwille van de veiligheidsvoor-
schriften bij AGFA-GEVAERT opgave van naam en voornaam 
van elke deelnemer. Badges op naam worden aangemaakt en 
geen badge, geen toegang!

Tot slot nog storten dan: Het bedrag van 60 euro per persoon 
dient, aansluitend bij de nu noodzakelijk verplichte inschrijving 
via mail, gestort op rekening BE92 6528 2200 1223 van de Vrien-
denkring.

ALLE EVENTUELE VERDERE PASSENDE INFORMATIE 
VOLGT UITSLUITEND PER MAIL!

CONCERTEN VUBORKEST....  Uw vrijkaart

Omtrent de jaarlijkse concerten van het VUBORKEST staat 
hiernaast alle info. Zoals ondertussen gebruikelijk zijn er voor 
de leden van de Vriendenkring vrijkaarten. Dit jaar is dat maxi-
mum 1 (één) per lid, aan te vragen enkel via de website van het 
orkest met opgave van de code ”VEKAPE”. Zeer uitzonderlijk 
voor Bredene (reeds uitverkocht sinds augustus) hebben wij nog 
15 plaatsen toegezegd gekregen. Die kunnen enkel vooraf via 
mail aan vvub@vub.ac.be aangevraagd worden. Wie eerst komt, 
eerst maalt... Eentje gratis eentje te betalen. De dag zelf kaarten 
op te halen aan de balie, stand orkest, vanaf 19u00. 

UITREIKING DOCTOR HONORIS CAUSA

In het kader van “People in conflict situations, youth at risk, refu-
gees”, een event dat loopt van 28 tot 30 november, wordt op 29 
november de titel van Doctor Honoris Causa uitgereikt aan Dr. 
Emma Bonino en de bevolking van het eiland Lapedusa, verte-
genwoordigd door Dr. Pietro Bartolo.

Het event heeft plaats Flagey, Studio 4, 1050 Brussel.

Voor verdere info en registratie: 
http://www.vub.ac.be/events/2017/doctor-honoris-causa

Voor de actieve daginvulling... Eerder hebben wij al meegegeven dat in nauwe samenwerking met onze partners de leden van onze 
Vriendenkring kunnen deelnemen aan activiteiten van UPV (Uitstraling Permanente Vorming – www.upv.vub.ac.be) en OSB (Oudstu-
dentenbond – www.osb.be) en dit aan dezelfde voorwaarden als die van hun eigen leden! mooi meegenomen dus. Een greep uit wat 
daar komt...

Bij OSB – 12 november, Oestertasting...

Bij UPV – 03 november, Grootouders en kleinkinderen (samen naar het Museum van Natuurwetenschappen). – 07 november, Achter 
de schermen van Windmolenpark C-Power. – 21 november, Achter de schermen van het KMI. – 12 december, Musea deluxe, Wiels: 
architectuur en expo Rita McrBride. Ook in uw regio valt er wat te beleven met UPV.

Uiteraard hebben wij vanuit de Vriendenkring ook nog iets te bieden voor het jaar om is, dat volgt hierna.



Info en reservatie (vanaf oktober): 
www.vub.ac.be/vuborkest
concerten@vub.ac.be

Tickets  € 10 / € 5   (kassa € 12 / € 7)   

VUBorkest

Jupiter uit 'The Planets' |   Gustav Holst

Baroque Flamenco | Deborah Henson-Conant

Nieuwe Wereld Symfonie |   Anton Dvorak

Perpetuum Mobile  |  Johan Strauss jr.

Renaissance Muziek |  naar Mauricio Kagel

How to Train Your Dragon |  John Powell

Avatar |   James Horner

Far and Away |   John Williams

Sol is t : Ju l ie  Saerens   (harp)
Woord: Ingr id Vanrut ten

planeet aarde

Met de steun en/of medewerking van de huizenvandeMens, de
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, het Vermeylenfonds, het 
Masereelfonds, het Willemsfonds, Geuzenhuis Gent, Muziekcentrum
De Bijloke, Gemeentebestuur Putte, Willemsfonds Putte-Beerzel, 
Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen, Vrijzinnig Antwerps 
Trefpunt, HVV-Vrijdenkend Lier, Genkse Humanisten, Vrijzinnig 
Limburg, Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel, Vriendenkring 
Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Oudstudentenbond VUB, Dienst 
Cultuur VUB, Uitstraling Permanente Vorming vzw.

GENT zaterdag 18 november   20u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2

BRUSSEL zondag 19 november   15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

PUTTE zondag 26 november   15u
GC Klein Boom, Mechelbaan 604

BREDENE zaterdag 2 december   20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

GENK zondag 10 december   15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11



CONTACTADRES:
vvub@vub.ac.be 
“VriendenKring Personeel VUB - EhB - UZBrussel” vzw
p/a Uitstraling Permanente Vorming vzw, 
Pleinlaan 5, 1050 Brussel

Een huisvandeMens is er voor iedereen, dus ook voor jou. 

Je kan bij ons terecht voor: 

(over ethische en maatschappelijke thema’s)

(geboorte, huwelijk, samenwonen, jubilea, afscheid…)

(een luisterend oor, een goed gesprek)

(wilsverklaring, patiëntenrechten, palliatieve zorg…)

(lokale vrijzinnig humanistische initiatieven en activiteiten)

Onze dienstverlening is kosteloos.

Wij zijn er voor jou!

deMens.nu Magazine
Voel je je betrokken bij mens en maatschappij? Om de
drie maanden werpt het deMens.nu Magazine een vrijzin-
nig humanistische blik op de samenleving. Ethische en
maatschappelijke thema’s komen daarbij aan bod, en de
mens staat centraal. Een magazine voor en over jou, dus.

Je kan een gratis proefnummer aanvragen of je gratis
abonneren.

Hoe?
Stuur een mailtje naar: info@deMens.nu
OF schrijf naar: deMens.nu-UVV vzw 
Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
OF telefoneer naar: 02 735 81 92
Met vermelding van je naam en adres.

Voor meer informatie: 

www.deMens.nuDe huizenvandeMens zijn een initiatief van deMens.nuU
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EEN BLIK VOORUIT EN TERUG 

Naar 2018 toe al eens aangeven wat er op de plank staat. Na de 
traditionele nieuwjaarrecepties kijken wij uit naar:

Een multiculturele culinaire wandeling door Genk, een ate-
lierbezoek, een zoveelste BBQ, een niet zo alledaagse toer in 
Brugge – zoals geen enkele toerist het ooit gezien kan hebben. 
Daarnaast uiteraard ook het aanbod van de Wetenschapsweek 
en de vele interessante activiteiten ism UPV en OSB, waarvoor 
wij hier graag nog eens naar hun websites verwijzen!

Achter ons ligt ondertussen de tentoonstelling van de cartoons 
van onze Norbert in Vilvoorde, waar wij samen met leden van  
UPV, Vermeylenfonds, Masereelfonds, Grijze Geuzen en HVV 
Vilvoorde in het VOC een geslaagde activiteit konden mee-
maken. De Lentelunch met boottocht in de multiculturele stad 
Mechelen was zowel wat de lunch als de boottocht betreft een 
meevaller. Aangenaam varen met een op zijn Maaneblussers  
welsprekende gids en vooraf een opnieuw leuke ervaring in de 
Hotelschool, het was genieten. Het atelierbezoek Tom Frantzen, 
een voltreffer voor toch heel wat deelnemers. De toer door Brus-
sel was een ervaring in alle opzichten, beelden, toelichting van 

Tom zijn madam en... de kunsten van de autobuschauffeur door 
een qua verkeer en infrastructuur moeilijke Stad... chapeau voor 
chauffeur. Bij Tom thuis in de tuin, zijn “bunkerserre” een  en al 
schoonheid en vakmanschap. De ontvangst nadien met taart en 
drank was de kers op de welsprekende taart. De BBQ met bonus 
lokte opnieuw een goede 70 deelnemers naar de campus Etter-
beek. Dit keer geen stortvloed maar een aangenaam weer voor 
een lekkere” braai”. Luc Complex zette nog maar eens zijn beste 
beentje voor, de Portugese wijnen hielpen alles mooi verteren en 
de babbel tijdens en na het grillgebeuren leverde nog wat extra 
gezelligheid. Tot slot de Wetenschapsweek, het troetelkind van 
onze Henri, bracht opnieuw twee mooie initiatieven (“Onderzoek 
en ontwikkeling in de notariële wetenschap” en” De wereld van 
fotonica belicht”) die samen met UPV georganiseerd werden. 
Alle voorgaande activiteiten smaken naar nog.... Wij hebben 
eraan gedacht voor de toekomst.

Toch nog even dit...  Wij staan meer dan open voor jullie sug-
gesties naar de toekomst. Niet aarzelen als er opportuniteiten 
inzake activiteiten zijn. Ook jullie opmerkingen over wat voorbij 
is en ideetjes voor wat beter kan, nemen wij in dank aan. 
Kandidaat lid AV, RVB,DB, deelnemen aan het beheer en be-
leid... er zijn nog plaatsen voor enthousiaste actievelingen!


