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Beste vrienden, 
  
Wat hierna komt hadden jullie al veel eerder kunnen weten, mochten wij jullie e-mailadres kennen. 
Mogelijkerwijs komt een en ander van wat hierna over de komende activiteiten vermeld wordt nu helaas te 
laat… Onze excuses daarvoor, maar één mailtje naar vvub@vub.ac.be zou heel wat kunnen verhelpen.  
En dan nu nog verder ernstig… 
  
Met de start van het nieuwe academiejaar van de VUB op 20 september e.k. en van de EhB op 26 september 
e.k. wordt tegelijk een nieuwe herfst realiteit. Ook wij starten met een nieuwe, zij het reeds lang beloofde, 
realiteit. Onze gloednieuwe website https://mebruzalem.be is nu volledig gebruiksklaar en zal voortaan naast 
de Nieuwsflash een permanente communicatie mogelijk maken. 
We nodigen jullie dan ook graag uit de website op te zoeken en aan te klikken om te zien wat er zoal te 
genieten valt. 

Alle informatie die in deze Nieuwsflash staat en veel meer is ook daar te vinden. 
Bij een nieuw ‘speeltje’ hoort, voor een vlotte voortgang, een gebruiksaanwijzing. Die kunnen jullie lezen in de 
toelichting na dit voorwoord. Neem even de tijd en jullie zullen snel volledig mee zijn met Mebruzalem. 
  
Zoals jullie dus kunnen zien zitten we niet stil. Er volgt een zeer druk najaar. Het leuke daaraan is dat we 
mekaar dan vaak zien. Hopelijk in groten getale. 
Bij tijd en wijle dromen wij - op zijn minst sommigen onder ons - over evenementen waarbij we veel volk 
trekken.  
Daartoe bouwen we de samenwerking met onze partners verder uit. De filmvoorstelling van de documentaire 
“Hollywood aan de Schelde” van Robbe De Hert is een gezamenlijk project van VUB, OSB, UPV en de 
filmopleiding van de EhB, waarmee we hopen dat doel te bereiken. 
  
Er is dit najaar nog een extra! 
De VUB viert haar 50ste verjaardag. Wij zullen zeker deelnemen aan de feestelijkheden en op zijn minst op 
twee manieren. De VUB heeft toegezegd dat ze de leden van de Vriendenkring, ook die van het UZ en de EhB, 
zal uitnodigen voor een groot gezamenlijk feest met de ULB. De juiste gegevens daarvan liggen echter nog niet 
vast. Een reden te meer om ons uw e-mailadres door te geven als we dat nog niet hebben, zodat we u op de 
hoogte kunnen houden en om regelmatig de nieuwe website te raadplegen.  
CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven,  zal voor de gelegenheid een boek uitgeven. 
Wij hebben afgesproken dat we zullen meewerken aan het hoofdstuk Personeel. Meer hierover verder in de 
Nieuwsflash. Onze partner in crime, de Oudstudentenbond VUB nodigt alle leden van de Vriendenkring uit deel 
te nemen aan de extra feestelijke editie van het Galabal. Ook hierover meer info verder in de Nieuwsflash. 
  
Dat Caroline Pauwels, de rector van de VUB, ernstig ziek is, weten we intussen allemaal. Het heeft in zowat 
alle media gestaan. Namens de hele Vriendenkring wensen we haar veel sterkte toe en een zo spoedig 
mogelijk herstel. 
  
Jim Van  Leemput 
Voorzitter 
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Onze eigen website is nu online!  
 

Wij maken er nu al meteen gebruik van en nodigen jullie graag uit https://mebruzalem.be aan te klikken en te 
kijken wat er nu zoal te genieten valt... 
 

Je vindt alvast nuttige informatie onder de rubriek "Activiteiten - gepland" over 
- de Academische Openingen VUB (20 september) en EhB (26 september) 
- de Brusseldag "Onder de Koningswijk” (10 oktober) 
- de exclusieve Filmavond "Hollywood aan de Schelde” (7 november) 
- de Herfstlunch in Mechelen (5 december) 
 - de Concertreeks van het VUB Symfonisch orkest  (waarvoor opnieuw vrijkaarten kunnen bekomen worden). 
- alle info over de Wetenschapskaravaan 
- de activiteiten van onze partners Oudstudentenbond VUB en UPV  
 
Even een mini-handleiding! 

Voor verwoede surfers is de website de eenvoud zelf, hij is traditioneel opgebouwd. Er leren mee omgaan doe 
je door alle knoppen eens uit te proberen. Op de bovenste lijn staan alle hoofdindelingen aangegeven. Als je 
die aantikt krijg je een pull-down menu met de onderindelingen... 
De website zal vooral gebruikt worden voor (dringende) info over de activiteiten. Die vindt je op twee manieren. 
Als je "Activiteiten" aantikt  spreekt het onderliggend menu voor zich. Als je op "Gepland" drukt zie je alle 
komende activiteiten, met een illustratie en de eerste lijnen van de volledige toelichting, netjes onder elkaar 
geschikt volgens datum. Wil je meer weten en inschrijven, klik dan op "Find more". 
Bovenaan de pagina van de komende activiteiten (Upcoming events) dan is er de gebruikelijke zoekfunctie. 
Ben je enkel geïnteresseerd in activiteiten van een bepaalde week of maand, klik dan op "View as", dan kan je 
kiezen tussen als “lijst”, “week” of “maand”. 
Voor de eerstkomende activiteiten kan je ook gewoon op de bijhorende illustratie klikken op de Home page. Je 
krijgt dan meteen alle nuttige informatie en ook een beetje publiciteit voor andere komende activiteiten... 

Andere informatie laten wij jullie graag zelf ontdekken. 
 

Uiteraard blijven wij verder in contact met de vertrouwde Nieuwsflash, maar niets belet dat jullie nu reeds 
gebruik maken van de mogelijkheden van de website om alvast in te schrijven voor bvb. De Academische 
Openingszittingen of de Brusseldag op 10 oktober.  
 

Tenslotte, alle nieuwigheden hebben wel onvolmaaktheden, kinderziektes… Laat maar weten wat jullie ervan 
denken: alle opmerkingen ten goede, kritiek en suggesties zijn welkom op vvub@vub.ac.be 
 

Tot binnenkort. 
Het bestuur van de Vriendenkring Personeel VUB-EhB-VUB 

10 oktober - ONDER DE KONINGSWIJK… MUZIEKINSTRUMENTEN  
EN EEN GOUDBLOMMEKE VAN PAPIER…  

Met 50 jaar VUB kunnen wij niet anders dan onze werking starten in Brussel… Wij doen dit met geleide 
bezoeken aan: De Archeologische Site van het voormalige Paleis van Brussel op de Coudenberg en het 
Instrumentenmuseum. Afsluiten doen we in het Goudblommeke van Papier, het voormalig stamcafé van 
vele artiesten en schrijvers, oa. René Magritte. 
Wij starten om 10u30 met het bezoek aan de Coudenberg, Kunstberg, Paleizenplein 7. Lunchen doen wij 
vervolgens in het restaurant van het MIM, Hofberg 2, op de 11e verdieping van de voormalige winkels van Old 
England, een Art-Nouveau monument. Vanop het terras kunnen wij genieten – als het weer nog wat meezit – 
van een adembenemend zicht over Brussel… 
Na de lunch, omstreeks 15u00, is er tijd voor wat rust en muziek…  Die wordt ingevuld tijdens een begeleid 
bezoek, waarbij de gids ons meeneemt in een verhaal, geïllustreerd met opgenomen muziek en echte 
instrumenten. Interactie tussen de groep en de gids ontstaat dan vanzelf. Heel wat anders dan een individueel 
bezoek met audiogids. 
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Nog meer rust en een heerlijk passend drankje vinden wij na afloop van het bezoek in het Goudblommeke van 
papier… 

Meer info omtrent de Coudenberg  op  www. Coudenberg.com  voor het MIM  op  www.mim.be 
Voor deze toch wel mooie gevulde  Brusseldag  is de bijdrage per persoon 50 euro, te storten op rekening  
BE92 6528 2200 1223 van de Vriendenkring met vermelding “MIM”. 
Inschrijven via vvub@vub.ac.be uiterlijk 26 oktober! Aansluitende storting bevestigt uw deelname!  

7 NOVEMBER – FILMVERTONING “HOLLYWOOD AAN DE SCHELDE”  
  In aanwezigheid van regisseur Robbe De Hert 

                         

De Vriendenkring Personeel VUB 
– EhB – UZB (VKP) heeft de 
handen in elkaar geslagen met 
OSB, UPV, prof. Hessels van de 
EhB en de FV Hollywood aan de 
Schelde om deze uitzonderlijke 
film exclusief ook in Brussel aan 
een groot publiek te vertonen. 
Twee decennia bloed, zweet en 
tranen heeft het Robbe De Hert 

gekost om zijn documentaire over de geschiedenis van de Vlaamse film gerealiseerd te krijgen. Jim Van 
Leemput, de voorzitter van de VKP is daar, als medewerker en voorzitter van een aantal vehikels van Robbe, al 
die jaren vanop de eerste rij bij betrokken geweest. 
Een kleine drie jaar geleden leek het project nog op sterven na dood, maar een crowdfunding campagne, 
opgestart door een VUB-student, bleek succesvol en de onverwachte omvang van het opgehaalde bedrag trok 
een golf van financiële toezeggingen op gang: o.a. via een benefietavond, steun van de minister van cultuur 
Sven Gatz, van de Stad Antwerpen en van het Vlaams Audiovisueel Fonds en de bereidwillige medewerking 
van een groot aantal mensen uit het vak. Willem Thijssen, een derde producent, naast Robbe en Jim, voegde 
daar tax-sheltergelden aan toe en zette Robbe terug aan het werk om zijn passieproject te voltooien.  
Een grote winst voor Robbe De Hert zelf, maar ook voor heel cinefiel België. 
  
Door de jaren heen is een brede waaier aan mensen uit de Belgische filmwereld geïnterviewd. Het gaat van 
jong naar oud: nieuwe generaties als Adil El Arbi en Billal Fallah, gevestigde waarden als Erik Van Looy en Jan 
Verheyen, maar ook lang overleden groten als Hugo Claus, Bobbejaan Schoepen en André Delvaux zijn met 
Robbe De Hert in gesprek gegaan. Deze interviews worden afgewisseld met unieke archiefbeelden, 
fragmenten uit bijna 100 jaar Vlaamse films en opnames op filmsets en premières. 
Een toegangsticket kost slechts 5 euro, daarvoor krijgt u ook een drankbonnetje om na afloop bij een glas 
na te praten met regisseur en producenten in de ruimte onder de AULA. En, wie weet ontvangt u ook nog een 
passend geschenk, namelijk een handdoek… Hiermee kunt u zichzelf en anderen afdrogen…Gelet op 
beperkte voorraad is het zaak zo snel mogelijk in te schrijven, wie eerst komt eerst maalt…  

AULA VUB, auditorium Van Geen, Campus Etterbeek. Inleiding 19u00 - Filmvertoning 19u30 

Inschrijvingen via vvub@vub.ac.be. Aansluitend 5 euro/persoon storten op rekening BE92 6528 2200 
1223 van Vriendenkring personeel VUB, AhB, UZBrussel. Vermeld:”Hollywood”. Alles uiterlijk 24 
oktober! 

5 DECEMBER – HERFSTLUNCH, OPNIEUW MEER DAN 
LUNCHEN ALLEEN !… 

Zoals ondertussen gebruikelijk is onze herfstlunch meer dan lekker lunchen. Wij hebben 
het dit keer gekoppeld aan “Reizen, een passionele uitdaging”. Het Team Paul Van Camp & 
Gerda De Cock, geeft in de voormiddag met woord en vooral beeld een enthousiast en 
verrijkend inzicht in hun reiservaringen. Voor hen is reizen jezelf ontdekken, mensen en 
hun land beter leren begrijpen. Je kunnen inleven in hun cultuur in de ruime betekenis van 
het woord. Je kritisch kunnen opstellen. 
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Reizen is ook ontroerd geraken door de schoonheid van de natuur, emotioneel geraakt worden door de 
menselijke warmte en gastvrijheid. Dit in tegenstelling tot de koele berekening, de intolerantie, de verzuring, het 
materialisme, het egoïsme dat we in het rijke noorden zo dikwijls ervaren. 
Als vrijzinnige humanisten staan begrippen als vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, vriendschap en 
solidariteit voor hen bovenaan de agenda. 
Zoals zij het zelf verwoorden “Reizen heeft ons ertoe aangezet om ons daadwerkelijk hiervoor in te zetten, hier 
en in het zuiden”. We vertoeven met hen in Japan, Columbia, Cuba, Iran, IJsland, Zuid-Afrika, Gambia… Ze 
illustreren hun verhalen met hun prachtige foto’s gebracht op groot scherm. 

Aansluitend genieten wij van een heerlijke lunch in het Didactisch restaurant “Het Groen Waterke” van het 
Busleyden Atheneum, Campus Stassart.  

Op het menu staat: 
- Velouté van pastinaak met gedroogde ham 
- Tarbot met sinaasappelboter-knolselder en kokos 
- Stoofpotje van parelhoen met boschampignons en   
aardappelkroketjes 
- IJskoud tiramisutaartje 

Alles met aperitief, passende wijnen en koffie  
Na de lunch is er voor de blijvers nog een extraatje… 

Praktisch:  
Wij starten om 10u00 in het VC “De Schakel”, Steenweg 32, Mechelen met een lekker koffietje of theetje 
aangevuld met handwarme koeken…  Om10u30 zijn Gerda en Paul aan zet. 
Vanaf 12u00 zowat worden wij verwacht in “Het Groen Waterke”, Wollemarkt 36, Mechelen 

Voor een ganse dag bij de “maneblussers” is er een tussenkomst van slechts 40 euro per persoon, een 
buitenkansje dus.  
Inschrijven via vvub@vub.ac.be en graag ook storten uiterlijk 25 november op rekening BE92 6528 2200 
1223 van Vriendenkring Personeel VUB-EhB-UZBrussel met mededeling “Herfstlunch”. 

Het is intussen genoegzaam bekend dat er ook bij onze partners “Uitstraling Permanente Vorming” en 
“Oudstudentenbond VUB” qua  activiteiten altijd wel wat moois valt mee te pikken. Vergeet daarbij niet dat dit 
kan onder dezelfde voorwaarden als die voor hun eigen leden gelden. Mooi toch… 
Een volledig overzicht geven van wat er bij hen te beleven valt in het najaar zou ons hier te ver leiden, 
daarvoor verwijzen wij graag door naar hun websites  upv.vub.ac.be en www.osb.be  
Doen!  Maar we willen toch even een tipje van de sluier lichten… 
Bij UPV is er bv. de reeks “Dokter mag ik u wat vragen” o.a. over  Alzheimer, 200 jaar Homeopathie, de 
griepvaccins… verder ook  “Achter de schermen van Kringwinkels”, “Bussenbouwer Van Hool” , lezingen 
o.a. i.v.m. “Klimaatopwarming” en er is ook nog “Soep met ballen”, die moet je toch eens gaan proeven… 
OSB  gaat kijken “Achter de schermen van de Groentenveiling in Sint-Katelijne-Waver”, bezoekt het 
“Centrum Ronde van Vlaanderen” en houdt op 18 oktober zijn Galabal “50 jaar OSB en VUB”, daar wil je 
misschien toch wel bij zijn!… 
 

Het hele jaar door blikken we terug op het ontstaan en de evolutie van onze 
Alma Mater. Daarvoor verzamelt CAVA-Universiteitsarchief straffe verhalen, 
grappige anekdotes, leuke weetjes en toffe filmpjes en foto’s. Oud-personeelsleden 
en sympathisanten van de VUB: deel je verhaal met ons en met de hele VUB-
gemeenschap. We ruimen speciaal daarvoor een plaatsje in op de feestwebsite van 
de VUB. 

 WAT VALT ER DIT NAJAAR NOG TE GENIETEN BIJ ONZE  
 PARTNERS?

 50 JAAR VUB, DOE MEE!

�
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Alles wat met de VUB en het leven op en rond de campussen 
te maken heeft is welkom. Rectoraten zijn bezet, gebouwen 
zijn opgericht en opengebroken, rectoren volgden elkaar op,  
koningen en presidenten zijn op bezoek geweest, structuren  
zijn opgebouwd (en weer verdwenen 😉 ). Jullie probeerden de  
VUB uit te bouwen en maakten het mee. Er zijn vast en zeker 
heel wat leuke en onvergetelijke ervaringen te vertellen. 

Doe mee en maak van het feestjaar een memorabel jaar! 

Surf naar vub.be/50jaar/doemee. Deel je 
verhaal en upload je beeldmateriaal. Het team van CAVA verwerkt je inzending en neemt ze op in het archief. 
Indien nodig nemen ze contact met je op. Je inzending maakt grote kans om gepubliceerd te worden op de 
feestwebsite van de Vrije Universiteit Brussel.  
Meer info? Contacteer CAVA @ info@cavavub.be of 02/629 24 34 

Die trekt  zich opnieuw op gang begin 2020. Wat het wordt lezen jullie in de Nieuwsflash van januari. Voor de 
leden met gekend e-mailadres reeds eind december!  

Een gelukkige samenwerking met het VUBORKEST (zie bijgevoegde flyer) maakt het ook dit jaar 
mogelijk aan de leden VKP vrijkaarten aan te bieden voor de verschillende concerten. Het aanbod... 
maximum 1 (één) vrijkaart per aanvrager. Die vrijkaart kan enkel aangevraagd via de website van het 
Orkest  www.vub.ac.be/vuborkest.be   
Opgelet! dit vanaf 1 oktober ! en met valideringscode "VEKAPE". 
 
Met het thema "Amor Mundi" sluit het orkest aan bij het jaarthema van deMens.nu "Zorg", alles 
ingekapseld in de activiteitenstroom van "de Warmste Week", waarbij "iedereen zorgt voor iedereen". 

�

 DE WETENSCHAPSKARAVAAN…

In 2019-2020 bestaat de VUB 50 jaar:  
deel je verhaal!

 CONCERTREEKS VAN HET VUB-ORKEST 
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Vrij denken sans frontières – 
Penser librement zonder 
grenzen 
In 2019-2020 vieren ULB en VUB een 
dubbele verjaardag: 185 jaar samen, 
50 jaar samenwerken.

Prof. Caroline Pauwels en Eddy Van Gelder, de rector en voorzitter van de Raad van Bestuur van VUB;
Prof. Yvon Englert en Pierre Gurdjian, de rector en voorzitter van de Raad van Bestuur van ULB;

hebben het genoegen u en uw partner uit te nodigen op de feestelijke opening van het academiejaar op 
vrijdag 20 september 2019 in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning.

Het is de eerste keer sinds de oprichting van VUB 50 jaar geleden dat VUB en ULB de start van het 
academiejaar samen inzetten. Bij dit unieke evenement hoort een unieke locatie: het Jubelpark. In 1880 werd 
het Jubelpark aangelegd om de vijftigste verjaardag van België te vieren. Het park met zijn prachtige tuinen, 
musea en iconische triomfboog is een van dé blikvangers van Brussel.

VUB en ULB maken van deze academische openingszitting een onvergetelijk festival, met live muziek, food trucks 
en entertainment. We verwelkomen u om 15.00 uur. De officiële ceremonie begint om 15.30 uur. 

�

 DE OPENINGSZITTINGEN 2019-2020

De Erasmushogeschool Brussel, de leden van de Raad van Toezicht,  
de voorzitter en de algemeen directeur, nodigen je hartelijk uit op de  

feestelijke opening van het academiejaar 2019-2020  
donderdag 26 september 2019 om 11 u  

Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel 

Studenten en personeelsleden van de schools of arts van EhB, het Koninklijk Conservatorium Brussel en het 

RITCS, stellen een mooi programma voor je samen. 
 
Opening: 11 tot 12 u  
Receptie: 12 tot 14 u  
 
Inschrijven vóór 20.09.2019 via www.ehb.be/opening. 
Het Kaaitheater ligt op wandelafstand van metrostation IJzer.

Foto: 'Merde' van Salomé Mooij (alumna RITCS)


