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Voor een goed begrip en vlotte voortgang...
Voor een goed begrip... De papieren Flash valt echt wel op de valreep in de bus bij die leden waarvan wij geen mailadres hadden/kre-
gen in het verleden. Leden met mailadres konden wij al eerder kennisgeven van wat er te gebeuren staat. Wilt u ook bij die gelukkigen 
behoren, een gouden tip – laat ons via vvub@vub.ac.be uw mailadres geworden en in de toekomst wordt u tijdig en met regelmaat op 
de hoogte gehouden.
Voor een vlotte voortgang... Bij de hiernavolgende activiteiten hoort telkens een uiterste datum van inschrijving, soms is dat kort op 
de bal en dus voor heel snelle beslissers, soms voor snelle beslissers en soms kan er ook wel nog even gewacht... Doorlezen tot het 
bittere einde en u weet wat we bedoelen... Doen dus! 

Voorwoord   
Beste vrienden,

Het is weer zover. Een nieuw academiejaar op komst! Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne vakantie. Ook wij starten 
dan met een nieuw seizoen vol activiteiten. In deze Flash lezen jullie wat je dit najaar mag verwachten. Hopelijk ontmoeten we elkaar 
daar in grote getale.

We praten al geruime tijd over het vernieuwen van onze website. Onze twee onverdroten leden Jan Veny en Henri Eisendrath hebben 
hiervoor reeds enkele krachtige teksten gemaakt. Een eerste tekst zegt gewoon wat de Vriendenkring is. Dat weten wij leden natuurlijk 
al lang. In een tweede tekst gaan zij in op de vraag “Waarom een Vriendenkring”.

Deze laatste tekst vinden jullie hieronder in primeur. 

WAAROM EEN VRIENDENKRING PERSONEEL?

We hebben er allen een loopbaan opzitten in de VUB, de EhB of het UZ Brussel maar laten die instellingen niet zomaar achter ons 
eenmaal de pensioenleeftijd bereikt. 

Immers, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg zijn drie pijlers waarop de naoorlogse welvaartstaat rust en vormen 
de kernactiviteiten van de associatie VUB, EhB en UZ Brussel. Werken in een van die domeinen doe je niet vrijblijvend, doe je niet alleen 
om de brode (al is dat natuurlijk ook belangrijk) maar evengoed om de voldoening die je put uit je bijdrage aan de ontwikkeling van jonge 
mensen, aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen of aan de vooruitgang van de wetenschap en de medische kennis. Ze-
ker als dat ook nog eens gebeurt vanuit een duidelijke visie op mens en maatschappij zoals dat het geval is in onze drie instellingen. 

Niet te verwonderen dat voor veel personeelsleden hun betrokkenheid bij de universiteit, de hogeschool of het ziekenhuis niet stopt 
wanneer het moment van pensioen is aangebroken. En dat is goed, niet alleen voor hen maar ook voor de instellingen. Het behoud 
van een sterke band tussen die instellingen en hun “rustende” vroegere personeelsleden laat die laatsten toe om niet alleen met nos-
talgie terug te blikken op de loopbaan die achter hen ligt maar ook om, elk op zijn eigen manier en ritme, deel te blijven hebben aan 
de verdere groei en bloei van de organisatie waaraan zij eerder een steentje hebben bijgedragen.

Het maakt de gepensioneerde personeelsleden tot ambassadeurs van de universiteit, de hogeschool en het ziekenhuis, samen met 
de drie instellingen de humanistische waarden en de open en pluralistische visie op de maatschappij uitdragend.

Natuurlijk, elk van de drie organisaties had, vanuit die betrachtingen, een eigen Vriendenkring kunnen opzetten. Maar door samen op 
te trekken kunnen we de krachten bundelen en tonen we aan de buitenwereld dat we meer dan ooit een hechte gemeenschap vormen 
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Atelier...  Bilquin  -  Museum...  Guislain
13 oktober

De atelierbezoeken worden stilaan een traditie en vallen blijkbaar 
in de smaak bij de deelnemers. Vraag het hen zelf. U wil het dus 
dit jaar niet missen.
Na de graficus Hugo Besard, twee jaar geleden, bezochten we 
vorig jaar, samen met de kunstenaar, een tentoonstelling van, de 
in hoofdzaak als beeldhouwer gekende, Paul Van Gysegem. 
Dit jaar mikten we op een kunstschilder. Wij vonden Jean Bilquin 
die ons zal ontvangen in zijn atelier. Zoals vorig jaar blijkt het op-
nieuw de eenvoudigste oplossing dat iedereen met eigen vervoer 
naar het atelier in Drongen komt.
Opnieuw een groot kunstenaar die bekendheid verwierf met enke-
le opmerkelijke tentoonstellingen. Zoals Paul Van Gysegem heeft 
ook Jean Bilquin al een jarenlange band met de VUB. Je zal zien 
dat Jean Bilquin een kunstschilder noemen te beperkend is. 
Het Cultuurplatform van Drongen waar hij zijn atelier heeft en 
waar wij hem zullen bezoeken zegt over hem: “Bilquin gaat met 
liefde om met acrylverf, pigment en bindmiddel op doek, met inkt, 
potlood, houtskool en pastel op papier, en concipieert hij zijn beel-
den in plaaster voor transformatie in brons. Hij schildert, tekent en 
beeldhouwt”.
Willem Elias, die meerdere bijdragen schreef over Bilquin zal ook 
deze keer een inleiding geven waarna we de kunstenaar zelf aan 
het woord laten over zijn werk.
In de namiddag bezoeken we, onder begeleiding van gidsen, de 
zeer bijzondere collectie “outsiderkunst” van het Museum Dr. 
Guislain, het Gentse museum van de psychiatrie en de gees-
tesziekenzorg. De term “outsiderkunst” duidt het spontaan en 
onconventioneel werk aan van kunstenaars die in de marge van 
de samenleving opereren. Dit kunnen psychiatrische patiënten 
zijn, mensen met een verstandelijke beperking, maar evengoed 
speelse creatievelingen die in hun kunst onbedwingbaar hun ei-
gen weg gaan.
Tussen al dat voedsel voor de geest door, denken we zoals ge-
bruikelijk ook aan voedsel voor het lichaam. We hebben daarvoor 
het restaurant van het gekende Hotel Van Der Valk uitgekozen dat 
gelegen is op slechts 5 minuten rijden van het atelier en op 10 à 
15 minuten van het museum. Zowel in de nabijheid van het atelier 
als aan het restaurant is er ruim parkeergelegenheid.
Na de lunch kunnen we eventueel carpooling organiseren naar 
het museum.

Het programma:
10u30 - 12u00  bezoek aan het atelier van Jean Bilquin, 
 Antoon Catriestraat 134, 9031 Drongen
12u30 - 14u30  lunch in restaurant Blooms van Hotel Van der Valk, 
 Baarleveldestraat 2, 9031 Drongen
15u00 - 16u30  bezoek aan de Kunstcollectie van het Museum
 Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

Tijdig inschrijven vvub@vub.ac.be voor dit evenement is absoluut 
noodzakelijk. Uiterlijk 29 september!!! Opletten het aantal deelne-
mers is enigszins beperkt.

Laat ons ook tijdig weten of u aan alle drie de activiteiten die dag 
deelneemt.

Bevestig je inschrijving door storting van 40 euro/persoon op het 
intussen gekende rekeningnummer BE92 6528 2200 1223 van de 
Vriendenkring met vermelding van “Jean Bilquin”

Shalom!  
27 oktober

Kennismaking met de Joodse gemeenschap in Antwerpen.
Nergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit 
zo duidelijk aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij hier 
wortel schoten in de buurt van een 19de-eeuws treinstation? Of 
kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden?
Pajes, gefillte Fish, mezoeza’s, menora’s - het ‘verstrooide’ volk 
van het Boek houdt er een cultuur met fascinerende, grensover-
schrijdende wortels op na. Onverbrekelijk verbonden met onze 
eigen wereld, en toch zo vreemd.
Tijdens deze wandeling bent u voor één dag te gast bij Benjamin, 
Moshe en hun vrienden. Een gids van Antwerpen Averechts zet u 
‘s morgens op weg bij een tas koffie en geeft in de namiddag de 
nodige toelichtingen bij wat u onderweg beleeft. Maar voor de rest 
nemen de joodse gastheren en -vrouwen het woord. In een syna-
goge, in een restaurant vertellen ze honderduit over hun feesten, 
werken en bidden. Over jood- en Belg-zijn. 
En het eten? Daarmee kunt u kennismaken tijdens een vingerlik-
kende lunch bij een wereldvermaarde koosjere traiteur... Mazel Tov!

Programma:
10u00: onthaal met koffie in het Lindner Hotel, 
 Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen
11u00: bezoek aan synagoge
13u00: uitgebreide koosjere maaltijd
14u30: bezoek aan het stadspark en het diamantkwartier
16u00: einde vlakbij het Centraal Station

Parking: In de omgeving van het Hotel en het Centraal Station zijn 
er enkele parkings die in aanmerking komen. Neem daarvoor best 

in het hart van Europa. En de taak van onze drie instellingen bestaat er ook in om “te verbinden”. Dat is nu net waar de VKP op inzet: 
de 1.400 gepensioneerde personeelsleden van de VUB, de EhB en het UZ Brussel verbinden, met elkaar, met de instellingen, met 
Brussel en vandaaruit met de wereld.

Tot zover het ontwerp van de tekst. Onze Vriendenkring is echter een democratische organisatie. Bij deze hebben jullie allemaal de 
gelegenheid jullie op- en aanmerkingen te maken alvorens we de tekst op de website zetten.

We zouden het liefst hebben dat je ons jullie opmerkingen doorstuurt naar vvub@vub.ac.be of, voor wie geen e-mail heeft, per brief 
naar onze secretaris Veerle Magits, p/a UPV, Pleinlaan 5, 1050 Brussel
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een kijkje op de site “Parkings Antwerpen”. Dichtbij is o.a. Parking 
Station Antwerpen, Plantijn en Moretuslei... maar er is nog meer 
aanbod.

Mochten er voldoende inschrijvingen zijn, kunnen wij misschien 
overwegen een autobus in te leggen vanop een goed bereikbare 
plaats. Wij houden de ingeschrevenen dan verder op de hoogte 
van het verloop in deze. Het openbaar vervoer is natuurlijk ook 
een oplossing....

Praktisch: Inschrijven, uiterlijk 10 oktober, via het ondertussen 
gekende mailadres vvub@vub.ac.be en bevestigen met storting 
van 50 euro op rekening BE92 6528 2200 1223 van de Vrienden-
kring met vermelding “Shalom”.

Wetenschapskaravaan
Kenniscentrum Mobile & Wearable
22 november - 14u00

Het kenniscentrum Mobile & Wearable, opgericht in 2014, heeft 
als doel praktijkgericht onderzoek te voeren naar de integratie van 
mobiele en wearable technologie (bvb. een polsband) in de privé-
sfeer en in bedrijfsprocessen.
Dit onderzoek, dat in nauwe samenwerking met het werkveld 
gevoerd wordt, beoogt niet alleen technologische aspecten van 
mobiele en wearable toestellen, maar ook designaspecten. Het 
kenniscentrum wil voor het werkveld een eerstelijnsadvies zijn 
voor de integratie van mobiele en wearable bewijs toepassingen 
in bedrijfsprocessen. Tijdens deze sessie komen verschillende 
deelfacetten van het kenniscentrum aan bod: het Laagdrempelig 
Expertise en Dienstverleningscentrum (LED), Mobile & Wearable, 
het TETRA-project, Programmable Wearables, het onderzoeks-
project SeCloud, het project Co-createlab....
Uiteraard worden een aantal laboratoria bezocht!

Onderzoek in de notariële wetenschappen 
07 december - 14u00

Op de VUB bestaat sinds 1935 een opleiding notariaat die, aan-
sluitend op de opleiding rechten de toekomstige notarissen op hun 
functie voorbereidt. De opleiding is binnen de faculteit Rechten en 
Criminologie een afzonderlijke opleiding en is in de afgelopen tien 
jaar enorm gegroeid en versterkt. In het onderwijs werden eigen 
methodes ontwikkeld die zowel voor de vorming van toekomstige 
notarissen als voor de werking van notariële kantoren zeer suc-
cesvol bleken te zijn. Daarnaast wordt ook onderzoek uitgevoerd 
en werden resultaten behaald die zowel wetenschappelijk-acade-
misch als beleidsondersteunend relevant zijn.
Zo heeft Hélène Casman haar eigen analyse van het begrip ‘hu-
welijksvoordelen’ ingang kunnen doen vinden in de hoogste recht-
spraak van dit land, en als centraal aandachtspunt bij de hervor-
ming van het erfrecht een plaats laten veroveren. Daarnaast heeft 
zij ook bijgedragen tot de ontwikkeling van vele aspecten van het 
familierecht (samenwoningscontracten), van het mede-eigen-
domsrecht (appartementenrecht) en van het afstammingsrecht.
Elisabeth Alofs is Helene Casman twee jaar geleden opgevolgd. 
Zij heeft een bijzondere expertise die zich situeert op de raakvlak-
ken van het familierecht enerzijds en het socialezekerheidsrecht 
anderzijds. Zij stelde een hervorming voor van het overlevings-
pensioen, het echtscheidingspensioen en het recht op alimentatie 
na echtscheiding. Zij is ook internationaal actief en stelt haar on-
derzoeksresultaten geregeld voor op internationale congressen.

INSCHRIJVEN kan enkel via website   upv.vub.ac.be  

Concerten Symfonisch Orkest VUB
uw vrijkaarten...

Zoals aangekondigd in deze Flash starten de concerten, dit jaar in 
het kader van de viering 45 jaar deMens.nu (UVV), 13 november 
te Genk. Aansluitend volgen dan Antwerpen, Brussel, Bredene, 
het seizoen wordt afgesloten in Gent op 4 december.

Vrijkaarten zijn vanaf 1 oktober te bestellen, enkel via de website 
van het Orkest www.vub.ac./vuborkest met vermelding van de 
code “DEMENS”.

Voor het concert te Antwerpen zijn er, gelet op benefit ten voordele 
van de vzw “Opvang”, een beperkt aantal plaatsen/vrijkaarten ter 
beschikking, maximum 1 per aanvrager! Ook voor Bredene is het 
aantal plaatsen/vrijkaarten beperkt, maximum 1 per aanvrager. 
Voor de concerten te Gent, Genk en Brussel zijn er 2 vrijkaarten 
per aanvrager. 

Meer info te vinden op de site van het VUBorkest, neem gerust 
een kijkje... 

Herfstlunch met een ietsje cultuur als extra
24 november

Dit jaar keren wij terug naar waar het goed was, 
restaurant “Norrland”, Hotelschool Wemmel, Bosstraat, 
om de hoek nabij Zijp 14-17. 
Aperitief wordt geserveerd om 12u30.

Op het menu:
Aperitief, mondhapjes met Champagne.
Gelakte Deense Kabeljauw, knolselder, chorizo, girollen en hazelnoot.
Patrijs, lamstong, butternut en kaffir.
Fazant op Brabantse wijze, versie campus Wemmel.
Driemaal chocolade.
Koffie, thee en snoepjes.

Alles met passende wijnen en frisdranken voor de prijs van 50 
euro per persoon, normale prijs 60 euro, verschil ten laste van de 
Vriendenkring, een buitenkansje dus!

Voorafgaand aan de lunch plannen wij, zoals eerder aangekon-
digd, een bezoek met gids aan het Huis-museum René Magritte,  
Esseghemstraat 135 te Jette. Kosten voor inkom en gids worden 
voor een deel gedragen door de Vriendenkring. Zoals de af-
spraken tot nu toe konden gemaakt worden, starten wij stipt om 
10u00 aan het museum. Gelet op de beperking van maximum 30 
(2 groepen van 15) personen in de voormiddag wordt momenteel 
samen met de verantwoordelijken van het museum gezocht naar 
een oplossing voor het geval de belangstelling groter zou zijn... 
Dit maakt dat een en ander misschien nog moet bijgestuurd 
worden. Definitieve afspraken zullen later aan de belangstel-
lenden  medegedeeld worden.

Voor meer informatie over het museum kunt u alvast terecht op de 
site “brusselsmuseums” onder  “Huis-museum René Magritte Jette”.

Praktisch: Inschrijven, uiterlijk 01 november, op vvub@vub.
ac.be en bevestigen met storting van 50 euro/persoon voor enkel 
lunch, 55 euro/persoon voor lunch en museum op rekeningnum-
mer BE92 6528 2200 1223 van de Vriendenkring met vermelding 
“lunch” of “lunch/museum”. 
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Info en reservatie (vanaf oktober): 
www.vub.ac.be/vuborkest
concerten@vub.ac.be

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

Solist:  Brecht Adriaenssens  (basdrum)
Woord:  Ingrid Vanrutten

VUBorkest
o.l.v. Jurgen Wayenberg

Olympic Sp i r i t   |   John Wi l l i ams

Ouverture De toverfluit  |  Wolfgang A. Mozart

De gedachten z i jn  vr i j   |   Guy Cuyve rs

Henry VIII, Three Dances  |   Edward German

Concerto for Bass Drum  |   Gabriel Prokofiev

The Godfather   |   Nino Ro ta

The Fellowship of the Ring  |   Howard Shore

brandend

GENK  -  zondag 13 november  -  15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11

ANTWERPEN  -  zaterdag 19 november  -  20u
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14

BRUSSEL  -  zondag 20 november  -  15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

BREDENE  -  zaterdag 3 december  -  20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

GENT  -  zondag 4 december  -  15u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2

Concerten in het kader van de viering 45 jaar deMens.nu
(Unie Vrijzinnige Verenigingen) met steun en/of medewerking van
de huizenvandeMens, de Humanistisch-Vrijzinnie Vereniging, 
het Masereelfonds,   het Willemsfonds,  het Vermeylenfonds, 
Geuzenhuis Gent, Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, Vrijzinnige 
Dienst Universiteit Antwerpen, Grijze Geuzen, Vriendenkring 
De Bredense Fakkel, Genkse Humanisten, Vrijzinnig Limburg, 
Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel, Vriendenkring  
Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Dienst Cultuur VUB, 
Oudstudentenbond VUB, Uitstraling Permanente Vorming vzw.


