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Beste vrienden,

Voor een keertje een niet zo’n laaiend voorwoord.
Natuurlijk besef ik dat een organisatie als de onze met een afgebakende groep potentiële deelnemers niet altijd maar verder kan 
groeien maar van mij mocht dat toch nog een tijdje doorgaan.
Het lijkt mij dan ook noodzakelijk om als organisatie na te denken waarom de groei afremt. Volgens mij zitten wij nog lang niet aan het 
toppunt van onze mogelijkheden.

Als Raad van Bestuur zullen wij daar zeker binnen de kortste tijd over brainstormen. De Raad van Bestuur is echter een beperkte groep 
die al redelijk lang uit grotendeels dezelfde mensen bestaat. Wij doen ons best om jullie telkens weer leuke nieuwe initiatieven voor te 
schotelen. Sommige kennen een groter succes dan anderen maar dat is telkens afwachten.
Waar het volgens mij aan schort is aan nieuw bloed, nieuwe ideeën en meer mensen die de ideeën die ze spuien ook helpen uitvoeren.
Een uitstekend voorbeeld van wat ik bedoel vinden jullie in deze Nieuwsflash m.n. het bezoek aan Euridice, het ondergrondse labo van 
het SCK in Mol en een privé kunstcollectie in Herentals, op voorstel en met de hulp van één van onze leden, Frank Deconinck.

Wij hopen op meer van deze prachtige voorstellen.

Wij zouden graag van jullie weten waar jullie interesse naartoe gaat. Wat jullie verwachten van de Vriendenkring.
Het is duidelijk dat een probleem dat we maar niet ten gronde opgelost krijgen de communicatie is met onze leden. We hebben nog 
altijd maar van de helft van onze leden actieve e-mailadressen. Met de hulp van de VUB en in de persoon van Nancy Janssens houden 
we ons bestand naar best vermogen up-to-date. We zouden jullie graag, op zeer regelmatige basis, op de hoogte houden van onze 
activiteiten maar helaas legt de VUB zelf ons beperkingen op in het aantal bulkmails dat we kunnen versturen. Gelukkig krijgen we 
steun van onze partners UPV en OSB om hieraan in de mate van het mogelijke te verhelpen.

Vandaag kunnen jullie reeds schrijven naar ons e-mailadres vvub@vub.ac.be 
Wij verwachten een karrenvracht mails met opmerkingen en voorstellen.

Er is, zoals dat hoort nog beterschap op komst. Een degelijke, interessante, website opzetten bleek moeilijker dan wij oudjes ons 
hadden voorgesteld maar het is gelukt. Ik wil dan ook aan alle leden vragen zo snel mogelijk een kijkje te nemen op onze spiksplinter-
nieuwe website https://Mebruzalem.be en ons jullie commentaren en als het enigszins kan bijdragen te leveren voor deze website.

Jim Van Leemput   
Voorzitter VKP-VUB-EhB-UZB vzw

DE ZAAK GDPR... 
Naar aanleiding van de nieuwe wet op de privacy, die inging op 25 mei 2018, moeten ook wij de toelating hebben voor het versturen 
van mails en de nieuwsflash. De bij ons beschikbare gegevens (naam, voornaam, adres, eventueel mail) worden enkel gebruikt voor 
onze activiteiten en eventuele gunstaanbiedingen van de partners (VUB, EhB, UZBrussel, UPV, OSB) bekend te maken. Uitzonderlijk 
mededelingen van andere bij onze werking toepasselijke aanbiedingen enkel en alleen ten voordele van de leden over te maken. 

Voor een vlotte en optimale voortgang ontvingen graag daarom een negatief antwoordje, mocht u verder de genoemde berichten niet 
meer willen ontvangen. Wij zullen u dan ook schrappen uit het bestand en verder geen gebruik meer maken van uw gegevens.



BIJ WIJZE VAN...
Bij wijze van inleiding tot wat hierna allemaal te lezen valt enkele 
tips voor een vlotte voortgang.

Eerst en vooral –nog even herhalen– voor die leden die ons nog 
geen geldig mailadres lieten geworden: jullie staan enkele dagen 
achter wat de Flash betreft, dus ook voor de mogelijkheid tot inschrij-
ven, soms van belang bij beperking van het aantal... bvb voor het 
Bezoek EURIDICE (slechts 33 deelnemers), Atelierbezoek (ook 
een beperkte bezetting), zelfs de Herfstlunch dit jaar maximum 60 
opvarenden – een boot heeft namelijk een maximum capaciteit... 

Wat de Herfstlunch betreft, noteer nu al dat 1 oktober(!) de 
uiterste datum is voor inschrijven en storten! 

Voor de activiteit “LA LOUVIERE” moet er snel gehandeld wor-
den want uiterste datum inschrijven en storten is 14 septem-
ber! Wij moeten op 15 september het aantal doorgeven.

De ingelaste uitnodigingen voor de openingen EhB en VUB spre-
ken voor zich, hoeven dus verder geen commentaar. 

Anders is het voor wat de concerten betreft... Belangrijk hier is 
dat er vrijkaarten aangeboden worden. Maximum één per lid, 
aan te vragen enkel en alleen op de site van het orkest www.
vub.ac.be/vuborkest dit vanaf 1 oktober en met vermelding 
“DEMENS”. De concertreeks van het VUB Symfonisch Orkest, 
ondertussen in heel Vlaanderen en Brussel gesmaakt voor het 
opzet, kwaliteit van inhoud en uitvoering (vorig jaar meer dan 
3.000 tevreden belangstellenden).

NAJAARSACTIVITEITEN ism UPV

LA LOUVIERE 
DONDERDAG 11 OKTOBER
Waar industrie en sociale geschiedenis mekaar raken op 
Unesco-Werelderfgoedsites.

La Louvière, het is niet de eerste naam die je te binnen schiet 
als je naar een interessante toeristische bestemming gevraagd 
wordt. En toch, welke andere stad in België kan zich beroemen 
op twee sites die op de UNESCO-werelderfgoed prijken? Geen 
middeleeuwse torens, kerken of kunstschatten. Dat zou ook 
moeilijk kunnen want op dat moment was er van een stad op die 
plaats nog geen sprake.

Wel een hele reeks tot verbeelding sprekende getuigen van de 
overrompelende industriële ontwikkeling die de streek vanaf het 
einde van de 18de eeuw doormaakte en die in de jaren ’70 en 
’80 van de voorbije eeuw abrupt tot een einde kwam. Een aantal 
sites ligt er nog steeds te verkommeren maar andere kregen een 
nieuwe bestemming of werden in hun oude glorie hersteld en die 
geven je een unieke inkijk in de werk- en leefwereld van die tijd.

Op 11 oktober bezoeken we drie sites, die elk op zich al de ver-
plaatsing waard zijn.
In de voormiddag worden we verwacht in Keramis, het Centrum 
voor keramiek op de terreinen van de vroegere Boch-fabriek, 
pal in het centrum van La Louvière. In het nieuwe complex 
bevindt zich niet alleen de bekende collectie vazen van Marcel 
Catteau maar werden ook onderdelen van de vroegere fabriek, 
waaronder drie gigantische ovens, geïncorporeerd.

Tijdens de maaltijd in de cafetaria van het ecomuseum Bois-du-
Luc, de eerste van de twee UNESCO-sites, worden we vervoegd 
door Guido Fonteyn*, voormalig Standaard-journalist en eminent 

Wallonië-kenner. Hij zal ons ook begeleiden door de oude mijn-
site en de zo goed als volledig intact gebleven en nog steeds 
bewoonde, cité. Wie zich afvraagt waar al die Vlaamse achter-
namen in Wallonië vandaan komen, krijgt daar het antwoord.

Vandaar gaat het naar de hydraulische scheepsliften nrs. 2 en 
3 op het oude Canal du Centre, de andere UNESCO-site. Niet 
voor niets worden ze vergeleken met stalen kathedralen maar 
nog verbazingwekkender wordt het als je beseft dat voor de wer-
king ervan enkel gebruikt werd gemaakt van de tegenkracht van 
het water van het kanaal. Hoe dat in zijn werk ging, zie je in de 
machinekamer.
Uiteraard sluiten we de dag af met een vriendschapsdrink.

Nu even praktisch:
Wanneer: Donderdag 11 oktober 2018
Afspraak: parking Aire d’Orival (Nijvel) op de E19 van Brussel 
naar Mons en Charleroi om 9 uur. Vandaar gaat het per bus naar 
La Louvière.
Wie met eigen vervoer komt, wordt om 10 uur in de inkomhal van 
Keramis (rechtover het station La Louvière Centre) verwacht.  
Opgelet, de sites liggen verspreid over het grondgebied van de 
stad! Zonder gemotoriseerd vervoer kom je er niet.
Prijs: 50 euro, alles inbegrepen. Dus zowel de inkomprijzen, de 
geleide bezoeken, het middagmaal en de verplaatsingen per bus.
Inschrijven: inschrijven is absoluut noodzakelijk om tijdig het 
precieze aantal deelnemers aan de verantwoordelijken ter plaat-
se te kunnen meedelen.

Inschrijven al of niet met partner voor deze uitstap, uiterlijk op 14 
september via vvub@vub.ac.be. Aansluitend 50 euro/persoon 
storten op rekening BE 92 6528 2200 1223 van Vriendenkring 
Personeel VUB, EhB, UZBrussel met vermelding “LA LOUVIE-
RE” en “BUS” of “EIGEN VERVOER”.
Benieuwd naar wat je te zien gaat krijgen? Neem alvast een 
kijkje op een van deze websites:
www.ecomuseeboisduluc.be en www.voiesdeau.hainaut.be of 
www.keramis.be
Ook op Wikipedia vind je heel wat foto’s en inleidende lectuur. 

*Guido Fonteyn schreef talloze artikels en boeken over Wal-
lonië.  “Vlaanderen, Brussel, Wallonië: een ménage à trois”, 
biedt je een uitstekende introductie bij deze uitstap.

VOOR “NUCLEAIRS” EN KUNSTLIEFHEBBERS
DONDERDAG 25 OKTOBER 
Via ons enthousiast lid Frank Deconinck ontvingen wij het aan-
bod van een dagvullend programma waarbij wij de voormiddag 
EURIDICE (www.euridice.be voor meer info), het ondergronds 
labo (- 225 m onder de grond) voor onderzoek naar berging van 
hoogactief afval Mol, bezoeken. 
Namiddag brengen wij bezoek aan Hugo Voeten Art Center 
(www.artcenter.hugovoeten.be voor meer info) in Herentals. 
Lunchen doen wij in De Repertoire eveneens in Herentals. Drie 
dikke vliegen in één klap, niet te missen maar wel voor maxi-
mum 33 deelnemers met verplicht gekend rijksregisternummer!!! 
Neem de ID-kaart er maar al bij (veiligheids- en organisatorische 
redenen, sorry).

Praktisch:
- 09u30 Afspraak aan de inkom van EURIDICE, 
 Boerentang 200, Mol.
- 10u00 aanvang bezoek, welkom en introductie.
- 10u30 rondleiding in de tentoonstelling, aansluitend bezoek 
  aan het ondergronds laboratorium HADES.
- 12u00 einde bezoek.

Nieuwsbrief van de “VriendenKring Personeel VUB - EhB - UZBrussel” vzw 2018 SEPTEMBER



- 12u30 Lunch in restaurant De Repertoire, 
 Poederleeseweg 15, Herentals met volgend menu: Aperitief
 Gebakken nobashigarnalen/quinoa/uien/rozemarijn/currysaus/ 

geroosterde amandelen
 Noorzeevis van het moment/ kruidenpuree/ fijne groenten in 

witte saus (voor wie echt geen vis lust is er Steak Haché met 
garnituur - wel laten weten dan bij de inschrijving!)

  Koffie met versnapering 
  Passende dranken...
- 14u30 bezoek aan het Art Center Hugo Voeten, 
  Vennen 23, Herentals.
- 16u30 einde bezoek, aansluitend nog ergens een glaasje om 
  alles door te spoelen en wat na te genieten....
Voor deze activiteit, zeer exclusief toch is de deelname in de 
kosten bepaald op 55,00 euro/p. te storten op rekening 
BE92 6528 2200 1223 van Vriendenkring Personeel VUB,EhB, 
UZBrussel met vermelding van “Mol”.
Inschrijven verplicht met opgave van naam deelnemer(s),rijks-
registernummer!, eventueel menukeuze indien verschillend 
van vis, via vvub@vub.ac.be uiterlijk 5 oktober. Noteer dat er 
slechts 33 plaatsen zijn – wie eerst komt eerst maalt is de regel, 
sorry voor die leden waarvoor wij geen mailadres hebben, zij 
staan enkele dagen achter op de andere...
Wij houden de deelnemers verder op de hoogte per mail.

BEZOEK AAN HET ATELIER VAN NADIA NAVEAU
DONDERDAG 8 NOVEMBER
Zoals stilaan traditie, zal ook dit jaar de dag van het atelierbe-
zoek bestaan uit drie delen, een museumbezoek, een lunch en 
een bezoek aan het atelier van een kunstenaar.
Geen echt museum deze keer maar (een deel van) de collectie 
van de Universiteit Antwerpen die om en bij de 1100 schilde-
rijen, sculpturen en andere uitingen van hedendaagse kunst telt. 
Een museum waardig. Deze collectie, onder de titel Kunst op de 
campus, is verdeeld over verschillende campussen. Wij hebben 
gekozen voor het gedeelte dat zich op de Middelheimcampus 
bevindt omdat daar o.a. een monumentaal beeld staat van de 
kunstenares Nadia Naveau van wie we in de namiddag het ate-
lier gaan bezoeken.

Lunchen doen we in de legendarische Brasserie De Pelgrim die 
sinds de renovatie opnieuw haar aloude klasse uitstraalt. Haar 
verskeuken staat garant voor super lekkere en typisch Vlaamse 
‘dagelijkse kost’, voor de bierliefhebbers begeleid met het on-
overtroffen Bolleke.
Het menu waaruit kan gekozen worden omvat:
Voorgerecht: Kaaskroket (KK) of Garnaalkroket (GK)
Hoofdgerecht: Steak tartare préparé, sla, friet (PF) of Steak 
(250g), witloofsla, friet (SF) of vegetarische pasta (VP)
Nagerecht: Chocolademousse (CM) of Rijstpap (RP)
Vergeet niet bij inschrijving uw keuze te vermelden

Het atelier dat we bezoeken is dat van Nadia Naveau (Brugge, 
1975) een Belgische beeldend kunstenaar. Zij studeerde beeld-
houwen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, 
Antwerpen en later aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 
(HISK). Zij leeft en werkt in Antwerpen. Nadia Naveau experi-
menteert in haar werk met vormen, materialen en kleurgebruik. 
Ze creëert zowel levensgrote als zeer kleine sculpturen, door-
gaans uit klei geboetseerd. Aan de hand daarvan maakt ze een 
beeld waarbij ze verschillende materialen gebruikt, zoals gips, 
keramiek, polyester, beton, of plasticine.

De rondleiding op de campus en de inleiding van de kunstenares 
in haar atelier zal voor een keer eens niet gebeuren door onze 
kunstgoeroe (Willem Elias) maar door zijn Antwerpse tegenhan-
gen Ernest Van Buynder. Die laatste was in zijn beroepsleven 
voorzitter en later secretaris van de Universiteit Antwerpen (UA). 
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Hij is erevoorzitter van de Commissie Kunst op de campus UA 
en was jaren de drijvende kracht achter de opbouw van de col-
lectie. Hij is teven voorzitter van de Vrienden van het M HKA 
(Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen) en, zoals onze 
Willem Elias, veel gevraagd inleider van tentoonstellingen, onder 
meer in de befaamde Antwerpse Galerie De Zwarte Panter
Ons dagprogramma ziet er dan als volgt uit:
- 10u30: Samenkomst op de campus Middelheim van de UA,  

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, trappen van gebouw A  (de 
oude Koloniale Hogeschool).

Er is ruim parkeerplaats in de buurt van het gebouw. Er zijn bus-
sen 21 en 32 vanaf de stations Antwerpen Centraal en Berchem. 
Meer info op verzoek.
- 10u30-12u15: Inleiding en rondleiding langs de “Kunst op de 

campus”
- 12u15-12u30: Verplaatsing naar de lunch (eigen wagen, car-

pooling of tram)
- 12u30-14u25: Lunch in Brasserie De Pelgrim, Boomgaard-

straat 6 - 12, 2600 Berchem
Na de lunch wandelen we (250m) naar het atelier van Nadia Na-
veau, Wijnstraat 15, 2600 Berchem
- 14u30-16u30: Inleiding en bezoek aan het atelier van Nadia 

Naveau
Van het atelier zijn er gemakkelijke bus- en tramverbindingen 
naar de stations Antwerpen Centraal en Berchem. Station Ber-
chem is slechts 13 minuten stappen voor de sportievelingen.
Wij kunnen deze dag all-in (gids(en), lunch, dranken en koffie 
inbegrepen, drankje in het atelier) aanbieden voor de prijs van 
55 euro/persoon.
Inschrijven kan tot uiterlijk 31 oktober via een mail naar 
vvub@vub.ac.be en storten op rekening BE92 6528 2200 1223 
van de Vriendenkring met vermelding “Nadia Naveau” en de 
keuze van de gerechten van het menu.
Opgelet het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Wie eerst komt, 
eerst maalt.
De deelnemers worden voor een vlotte voortgang via e-mail ver-
der op de hoogte gehouden! 

HERFSTLUNCH OP HET KANAAL...
DONDERDAG 29 NOVEMBER 
Te land hebben wij al verschillende keren genoten van een suc-
cesrijke herfstlunch. Wij kozen dit keer voor een lunch te water... 
Aan boord van een van de verwarmde boten van Rivertours  
gaan wij voor een dagprogramma met als thema “Het nieuwe 
Brussel” en ook toch nog wat “Van oude haven tot hedendaags 
kanaal”. Tijdens een vier uur durende vaart van Brussel langs de 
groene gordel tot het sas van Zemst en terug worden wij bege-
leid door een gids, genieten wij van een heerlijk Breughelbuffet  
en wat live-jazz ... Voor wij aan boord gaan brengen wij nog een 
geleid bezoek aan Tour en Taxis. Voor deze activiteit willen wij 
uiterlijk 1oktober weten wie mee op kanaal gaat.
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De Erasmushogeschool Brussel, de leden van de Raad van Toezicht, 
de voorzitter en de algemeen directeur, nodigen u hartelijk uit op de

feestelijke opening van het academiejaar 2018-2019

donderdag 27 september 2018 om 11 uur
Kaaittheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel

Inschrijven vóór 21.09.2018 - https://www.erasmushogeschool.be/nl/opening - Het Kaaitheater ligt op wandelafstand van metrostation IJzer.

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

Praktisch: 
Samenkomst vanaf 09u00 in Het Huis vande Mens, Sainctelet-
tesquare 17, 1000 Brussel. In afwachting van de gidsen genieten 
wij daar alvast van een koffie met koek...
- 09u40 vertrek naar Tour en Taxis, (15 minuten wandelen) be-

zoek begint om 10u00.
- 12u00 gaan wij aan boord van de Vivaldi. Aangemeerd langs 

de kaai aan de Havenlaan. Aan boord genieten wij van het 
Breughelbuffet , krijgen wij passende uitleg van onze gids en 
genieten wij van live jazz...

- 16u00 einde van de vaart, wij sluiten af met een glaasje in het 
Kaai Café opnieuw op Sainctelettesquare maar nu in nummer 18.

Voor het geheel van deze activiteit is er een bijdrage in de 
kosten van slechts 55,00 euro/p. te storten op rekening 
BE92 6528 2200 1223 van Vriendenkring Personeel VUB, EhB, 
UZBrussel met vermelding “Herfstlunch”.
Inschrijven en storten uiterlijk 1 oktober dus via vvub@vub.ac.be
Alle bijkomende informatie krijgen de deelnemers later via mail.

WAT NIEUWS VAN DE PARTNERS

EXTRA ACTIVITEITEN ....
Het is al lang geen onbekend gegeven dat leden van de Vrienden-
kring kunnen meegenieten van het aanbod van de Oudstudenten-
bond en Uitstraling Permanente Vorming vzw en dit, zeer belangrijk 
toch, aan dezelfde voorwaarden als hun eigen leden. 

Bij UPV verscheen zopas de brochure met het welgevulde pro-

gramma 2018-2019. Echt teveel om er hier in detail op in te gaan, 
maar opnieuw is er “Dokter, mag ik u wat vragen”, zijn er daar-
naast heel wat interessante voordrachten, “Wetenschap aan de 
top”, de Wetenschapskaravaan en de steeds zeer gewaardeerde 
“Achter de schermen van” met dit keer o.a. een bezoek aan ’s 
werelds meest ecologische filmcomplex in Lint, het crematorium 
Heimolen in Sint-Niklaas, de werkplaatsen van de NMBS en de 
uitzonderlijke eigenzinnige – waar hebben wij dat nog gehoord 
– kunstcollectie van De Verbeke Foundation in Kemzeke.
Over de brochure, hoe aanvragen en lid worden van UPV kan u 
alles vinden op hun website http://upv.vub.ac.be contact opnemen 
kan via upv@vub.be

De Oudstudentenbond heeft ook wat op de plank voor de ko-
mende maanden...  

13 oktober “Jeneverwandeling” te Hasselt. Een borrelende 
stadswandeling langs gebouwen, monumenten en locaties met 
een rijke jenevergeschiedenis. Een paar jeneverkes gratis en 
een borrelglaasje als aandenken. Verdere info op www.osb.acti-
viteiten/jeneverwandeling

26 oktober “Hekserijwandeling: misterieus en beduveld”. Aan 
de hand van sterke verhalen op zoek naar magische en beheks-
te sporen die Brussel in zijn ban hielden. Spanning verzekerd op 
de vooravond van Halloween. Meer weten www.osb.activiteiten/
hekserijwandeling

11 november “Oestertasting te Oostende in VLC De Geuzetorre, 
om 11u00. Verdere info komt later op www.osb.be



Prof. Caroline Pauwels, VUB-rector, en Eddy Van Gelder, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van de VUB, hebben 
het genoegen u en uw partner uit te nodigen op de plech-
tige opening van het academiejaar 2018-2019.

De academische openingszitting vindt plaats op dins-
dag 25 september 2018 om 13u30 in BOZAR, Raven-
steinstraat 23, 1000 Brussel. 

Toga of stadskledij

AAUB uiterlijk 17 september, uitsluitend via
www.vub.be/beautyofscience

Prof. Caroline Pauwels, rector of VUB, and Eddy Van 
Gelder, chairman of the Board of VUB, have the pleasure 
of inviting you and your partner to the formal opening of 
the academic year 2018-2019.

The academic opening ceremony will take place on 
Tuesday 25 September 2018 in BOZAR, Ravensteinstraat 
23, 1000 Brussels at 13:30.

Gown or business-attire

R.S.V.P. at the latest by 17 September, only via
www.vub.be/beautyofscience

DINSDAG | TUESDAY 25 SEPTEMBER 2018

PROGRAMMA / PROGRAMME 13 :30 BOZAR
 thema / topic : The Beauty of Science

 boodschap van de studenten / message from the students

 multimediale evocatie van de wijsheid, de kracht en de schoonheid van wetenschap
   multimedia evocation of the wisdom, the strength and the beauty of science

 academische openingsrede door / opening speech by Prof. Caroline Pauwels, rector VUB

 muziek / music : Patrick Riguelle & Jan Hautekiet 

 dans / dance : Michiel Vandevelde 

Aansluitend vindt in het Warandepark een geanimeerde receptie plaats

The ceremony will be followed by a reception in the Park of Brussels

THE BEAUTY
OF SCIENCE 

OPENING  ACADEMIEJAAR 
ACADEMIC YEAR 2018-2019

25 SEPTEMBER 2018
BOZAR - 13:30

BOZAR
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

OPENBAAR VERVOER | PUBLIC TRANSPORT
Trein | Train : Centraal Station
Metro: 1 & 5: Centraal Station & Park

1 & 2 & 5 & 6: Kunst-Wet
Tram: 92 - 94
Bus: 27 - 29 - 34 - 38 - 63 - 65 - 66 - 71 - 71N - 95

PARKINGS
• Parking Albertina-Square: Stuiversstraat & Gerechtsplein

wandelafstand | walking distance: 2-5 min

• Parking Grote Markt: Grasmarkt 104
wandelafstand | walking distance: 5-10 min

• Parking Zavel-Poelaert: Poelaertplein
wandelafstand | walking distance: 10-15 min



VUBorkest

Solist: Ken Serrien (euphonium)

Solist: Carolien Van Nerom (klarinet)

Bart Vande Voorde (klarinet)

Woord: Ingrid Vanrutten  /  Yoeri Lewijze

luchtvaardig

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

Tickets  € 12 / € 8 (kassa € 15 / € 10)   

TIENEN zondag 18 november   16u
CC De Kruisboog (Manège), St. Jorisplein 20

BRUSSEL zondag 25 november   15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

BREDENE zaterdag 1 december   20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

LIER zondag 2 december   15u
CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3

GENK zondag 9 december   15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11

Raymond Ouverture |  Ambroise Thomas

Euphonium Concerto | John Stevens

Il Concerto para Clarinete |   Oscar Navarro

Danse Bacchanale |   Camille Saint-Saëns

Poème symphonique |  naar György Ligeti

Flying theme from E.T. |   John Williams

Into the storm |   Robert W. Smith

Suite from Aladdin |   Alan Menken 

Met de steun en/of medewerking van de huizenvandeMens, het
Vermeylenfonds, het Willemsfonds, het Humanistisch Verbond, VLC's 
en VOC's, Instellingen Morele Dienstverlening, Vrijzinnige Dienst 
Universiteit Antwerpen, HV Vrijdenkend Lier, UPV Kern Lier, Liers 
Cultureel Centrum, UPV Kern Tienen, Genkse Humanisten, Vrijzinnig 
Limburg, Erasmushogeschool Brussel, Vriendenkring Personeel VUB/
EhB/UZBrussel, Oudstudentenbond VUB, UZBrussel, Dienst Cultuur 
VUB, Uitstraling Permanente Vorming vzw, het Masereelfonds.


