
                                        

  EN … AANVULLENDE INFORMATIE!  

EEN LENTELUNCH,CARTOONS EN SCHOENEN IN 
KRUISHOUTEM … 23 MEI ! 

Dat is volgende week al! Maar snel inschrijven kan nog net! 

Het European Cartoon Center, het Schoenenmuseum SONS en de Lentelunch… drie klappers , een volle Dag 
van de Smaak… voor slechts 45 euro/persoon… 

23 mei 2019, een  dagje  Kruishoutem (nu onder de fusienaam Kruisem) met volgend programma: 

                     
 

10u00-10u30, ontvangst met koffie en  koeken  in het “European Cartoon Center” (René D’Huyvetterstraat  
5C, Kruishoutem). 

Voorafgaand aan het individueel bezoek,  zal de oprichter  van het Centrum ( de président- fondateur…)  Rudy 
Gheysens een woordje zeggen over de historiek en werking van het Centrum. Hij zal de nu lopende 
cartoontentoonstelling “Bruegel in onze tijd” en de tentoonstelling van de recente Cartoonwedstrijd  
“22

ste
 Euro-Kartoenale” met als thema “De Muur” graag toelichten.  

Een extra  kanttekening  daarbij van Norbert Van Yperzeele zal het plaatje volledig maken. Wil je nu al meer 
weten?  Neem even een kijkje op  www.ecc-kruishoutem.be.                             

13u00: Lentelunch in restaurant “Tanderus” (Nokeredorpstraat 30, Nokere). 

In het prachtige en aangename kader van een oude molen (www.tanderus.be) kunnen wij genieten van een 
Lentelunch met jouw keuze uit volgend menuvoorstel: 

Voorgerecht: (VG1) Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas of (VG2) Vissoep 

Hoofdgerecht: (HG1)Varkenswangetjes, salade en frietjes of (HG2) Zwarte pasta met scampi en 
tomatenpesto saus 

Dessert: Chocoladetaart met vanille ijs 

Bij dit alles horen natuurlijk ook aperitief, dranken en koffie met.. . 

EXTRA 

HERINNERING   

http://www.ecc-kruishoutem.be/
http://www.tanderus.be/


Voor  de vegetariërs of voor bijzondere dieeteisen kan gezorgd worden – graag vermelding bij inschrijving. 

15u30, Geleid bezoek aan het “Schoenenmuseum” SONS (Shoes  Or No Shoes ,Vandevoordeweg 2, 
Kruishoutem  

   “ShoesOrNoShoes” is niet zomaar een schoenenmuseum… Enerzijds leidt 
het object schoen je door de verschillende etnische culturen en volkeren gaande van eerste geschoeide 
voetstappen van de mens tot vandaag. Anderzijds kom je terecht in de wereld van de moderne kunst, 
benaderd vanuit een heel verrassende hoek. Deze twee collecties hebben een thuis gevonden in een prachtig 
en uniek  gebouw, resultaat, een directe confrontatie, een project met internationale uitstraling. 

Al meerdere keren was het gebouw, vroeger ook bekend als het Kunstencentrum “Stichting Veranneman”,  
het decor voor het tv programma “Stukken van Mensen” van Vier. 

Wie er nu al meer over wil weten kan terecht op www.shoesornoshoes.com  

Praktisch: Belangstellenden schrijven in uiterlijk! 16 mei via vvub@vub.ac.be en storten aansluitend de 45 
euro/persoon op rekening  BE92 6528 2200 1223 van Vriendenkring personeel VUB, EhB, UZBrussel met 
vermelding van het  gekozen  voorgerecht (VG1 of 2) en hoofdgerecht (HG1 of 2)! 

BBQ…. DIT JAAR OP 7 JUNI !!!   

 

Werken in en rond gebouw M maken dit jaar de gewone opstelling van de bbq’s en tenten 

onmogelijk. Nu wij weten dat wij dit jaar onder de tent aan de Aula Q staan, staat niets nog in de 

weg er een mooie BBQ van te maken… Wij starten dus om 12u00 starten met het aperitief.   Het 

Complex staat opnieuw aan de grill  voor een schitterende “braai”, opgewaardeerd met meer dan 

genietbare, lekkere bubbels en wijnen uit de Elzas, aangeleverd door Eric De Vos. De deelnamekost  

blijft behouden op 25 euro/persoon voor zij die uiterlijk 24 mei  inschrijven via vvub@vub.ac.be en  

zonder uitstel storten op  BE92 6528 2200 1223 van Vriendenkring Personeel VUB- EhB- UZBrussel 

met vermelding  “BBQ”.   Latere  inschrijvers  betalen 30 euro/persoon. En ja de bonusregel voor  

groepsinschrijving , 4 personen minimum, aan 20 euro/persoon, geldt ook dit jaar. Graag dan de 

namen van de groepsleden. Vegetariërs komen ook dit jaar ruim aan hun trekken en aan de 

eventuele dieetvereisten van sommige deelnemers kan eveneens tegemoet gekomen worden. Wel 

duidelijk vermelden bij de inschrijving dan! 

 

 
OVER WATER…. EN DE WINNING ERVAN… 20 JUNI… 

Tot onze grote spijt moeten wij deze activiteit afgelasten wegens geen passende 

datum meer in het voorjaar. Komt zeker aan bod dit najaar of in het voorjaar 2020. 
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