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TERUG VAN EFFE NIET ECHT WEGGEWEEST....

Ondertussen inderdaad een tijdje geleden dat er nog een Flash verscheen... maar voor de leden die ons eerder hun mailadres lieten 
geworden, is het niet zolang geleden dat er nieuws kwam. Zo werden zij uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van 25 februari 
in het restaurant “DE TAFEL VAN 2” waar wij tegelijk aansluitend onze lentelunch hielden.

Met zo een goede 20 tafels van 2 werd de samenstelling van de AV, de RVB en het DB (zie hierna) voor het lopende jaar bevestigd, 
werden het werkingsverslag 2015, de rekeningen 2015 en de begroting 2016 goedgekeurd. De verdere planning van de activiteiten 
voor 2016 werd eveneens voorgelegd. Verder werd er een passende hulde gebracht aan de uittredende secretaris, onze Norbert, die 
het wat rustiger moet gaan doen. Met Veerle (Magits) hebben wij alvast een nieuwe secretaris weten te strikken...

De RVB ziet er nu zo uit: 
Samenstelling RvB (tevens leden AV): 

 
Jim Van Leemput - voorzitter
Tony Tillez - penningmeester
Francis Vander Mynsbrugge - ondervoorzitter
Sabine Lauwers - ondervoorzitter
Veerle Magits - secretaris
Norbert Van Yperzeele
Jan Veny
Henri Eisendrath
Gerda De Cock
Roland Aerden
Maxime Stroobant
Ingrid Kristoffersen
Erika Eeckhout
Ignace Van Dingenen
Jan Van Raes
Raphael Devos
Klaas Chielens
Yves Van der Hoeven
Verder ook nog lid van de AV:  
Bart De Schutter 
Jan Van Droogenbroeck 

En dan nu rap, rap, rap naar de komende activiteiten...

23 JUNI, VIERGANGEN-BBQ 

met bonus voor snelle beslissers!

Donderdag 23 juni, nog net voor de vakantiemaanden eraan 
komen, is het weer zover, wij gaan, naar jaarlijkse traditie, weer 
een heet vuurtje stoken en daar wat lekkers opleggen – vis en 
vlees met bijhorigheden. Verder, aansluitend bij het aperitief met 
knabbeltjes, een heerlijk bord antipasti. Wij eindigen met smul-
klare kwaliteitstaarten bij een kopje koffie... Oh ja, de drank... 
Bubbels, witte en rode Elzasser wijnen, aangeleverd door onze 
Eric (Devos), een echte kenner in deze!

Veggie, noteer dat er voor jou gezorgd wordt zoals het hoort, wel 
duidelijk vermelden dan bij de inschrijving!!

Een mooi meegenomen nieuwigheidje dit jaar is dat de prijs 
gedrukt werd en dat de snelle beslissers van een bonus kunnen 
genieten... Wie inschrijft en stort uiterlijk 10 juni, betaalt slechts 
25 euro voor het feestje, wie later inschrijft, met storting uiterlijk 
17 juni!, betaald 30 euro – nog altijd een prijsje voor de all-in.

De voortgang van de dag:  - Aperitief om 12u00, - aan tafel 
omstreeks 12u45, - einde omstreeks 16u30... naar eigen 
goeddunken. 

Praktisch: Met respect voor de hiervoor aangehaalde timing... 
inschrijven via vvub@vub.ac.be en! het passend bedrag per 
persoon storten op rekening BE92 6528 2200 1223 van De 
Vriendenkring met vermelding BBQ – eventueel “veggie”.



Waar en wanneer? Provincie West-Vlaanderen:
Brugge, Jeruzalemstraat 51 op donderdag
Diksmuide, Esenweg 30 op donderdag
Ieper, Korte Torhoutstraat 4 op donderdag
Kortrijk, Overleiestraat 15 A op dinsdag
Roeselare, Godshuislaan 94 op maandag

 Onze deur staat
voor je open.

Provincie Antwerpen:
Antwerpen, J. Van Rijswijcklaan 96 op donderdag
Herentals, Lantaarnpad 20 op woensdag
Mechelen, H. Consciencestraat 9 op dinsdag
Turnhout, Begijnenstraat 53 op dinsdag

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Brussel, Sainctelettesquare 17 op donderdag

Provincie Limburg:
Hasselt, A. Rodenbachstraat 18 op maandag
Genk, Grotestraat 10 op donderdag
Lommel, Hertog Jan Plein 24 op dinsdag
Maasmechelen, Pauwengraaf 63 op woensdag
Tongeren, Vlasmarkt 11 op donderdag

Provincie Oost-Vlaanderen:
Gent, Sint-Antoniuskaai 2 op donderdag
Aalst, Koolstraat 80-82 op donderdag
Eeklo, Boelare 131 op maandag
Ronse, Zuidstraat 13 op donderdag
Sint-Niklaas, Ankerstraat 96 op donderdag
Zottegem, Hoogstraat 42 op donderdag

Provincie Vlaams-Brabant:
Leuven, Tiensevest 40 op dinsdag
Halle, Molenborre 28 / 2 op donderdag
Tienen, Beauduinstraat 42 op dinsdag
Vilvoorde, F. Geldersstraat 23 op woensdag

Bezoek ons op www.deMens.nu
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Iedereen is welkom in een huisvandeMens. Onze deur staat tijdens de week  
voor je open van 9u tot 16u30 en nu  ook één avond tot 20u. Heb je nood aan  
een luisterend oor? Wens je een  vrijzinnig humanistisch geboortefeest, een 
trouw- of  rouw plechtigheid? Ben je op zoek naar fijne  activiteiten?   Zoek je info 
over,  bijvoorbeeld, euthanasie of een wilsverklaring? Of wil je vrijwilliger   worden? 
Onze deur staat altijd voor je open en onze dienstverlening is volledig kosteloos.

Nu ook ‘s avonds.PROGRAMMA VOOR HET NAJAAR
Details hierover komen in de Flash van september, maar het 
kan geen kwaad nu al wat data mee te geven die alvast kunnen 
genoteerd worden.

22 september – Een dagje Limburg met bezoek C-Mine en 
Studio Pieter Stockmans (Stockmansblauw) met afsluiter in de 
Abdijsite Herkenrode

27 september – Openingszitting VUB om 15u00

29 september – Openingszitting EhB om 11u00

Eind september – Tweedaagse Wetenschapskaravaan Leiden 
en Delft

Begin oktober – Atelierbezoek bij J. Bilquin en bezoek museum 
Ghuislain

27 oktober – Shalom! Een kennismaking met de Joodse ge-
meenschap in Antwerpen

Midden november - Wetenschapskaravaan

23 november – Herfstlunch, Hotelschool Wemmel met vooraf 
bezoek museum R. Magritte

November/december – Concerten VUB Symfonisch Orkest 
(zie inlassing)

Midden december – Wetenschapskaravaan

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

Permanenties in de huizen van ... durven al eens wijzigen, daarom best website consulteren.


