
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  MAART ALGEMENE VERGADERING… MEER DAN CIJFERS EN 

LETTERS… 

2019 hebben wij netjes afgesloten, tijd om de balans op te maken… Dat doen wij dit 

keer in Antwerpen, meer bepaald in “ OUT OF A BOX” in de Burburestraat  11.  

Ondertussen weet zowat elk lid van de Vriendenkring dat de Algemene vergadering 

meer is dan rekeningen, begroting en jaarverslag. Wat ook algemeen geweten is, is 

dat deze dag open staat voor alle leden, of zij nu aan de vergadering deelnemen of 

enkel aan het randgebeuren…  Wij maken er dus een aangename volle dag van voor 

alle leden. 

Programma: 

09u30 tot 10u15: 

Onthaal met koffie, thee… en een zoetigheid . 

10u15: 

Start van de Raad van Bestuur gevolgd door de Algemene  Vergadering.   De 

agenda’s en bijpassende documenten kunnen vooraf  aangevraagd worden via 

vvub@vub.ac.be 

 VOORJAAR  2020 

                      Neem een kijkje op onze eigen website! https://mebruzalem.be 

ACTIVITEITEN VOORJAAR  2020 

VOORWOORD 

EXTRA DIGITALE 



 
 
 

Zij die het niet zo begrepen hebben op  cijfers en letters, krijgen de gelegenheid, 

onder deskundige begeleiding,  het  vlakbij gelegen “M KHA”  (www.mukha.be) te 

bezoeken. 

12u15 : afspraak voor iedereen in “Out of a Box” voor het aperitief! 

 12u45: We begeven wij ons naar “STADSBROUWERIJ  ’T  PAKHUIS” 

(www.pakhuisantwerpen.be) waar we aanschuiven aan een heus Breughelbuffet – 

minder konden wij dit jaar niet doen voor onze hoogsteigen Breughel ! 

14u30:  Wij verlaten  ‘t Pakhuis met een passend aandenken  voor opnieuw  “OUT 

OF A BOX”, waar Paula Stulemeyer, afgestudeerde “Hogeschool voor Kunsten “ te 

Utrecht  en 20 jaar theaterervaring,  onder de titel “Ma Petite Chanson”,  een uur, 

met een korte pauze tussen de twee delen, Franse chansons brengt, zichzelf 

begeleidend op accordeon…  Accordeon  en Franse chansons, dat  vraagt  naar  

een glaasje… daarvoor wordt dan ook gezorgd.  

 

Zo rond 16u30 als muziek en zang rond de hoofden zijn verdwenen , sluiten wij 5 

maart af  met een drankje naar keuze en  genieten nog even van de  tentoonstelling  

“e ttaka egimu – a fertile land”  met werken van Josefien Vandermeulen. In haar 

schilderijen en foto’s tracht Josefien Vandermeulen de gelaagdheid van Oeganda 

weer te geven. De werken zijn een zoektocht en tonen perspectieven waarin men 

kan verdwalen. 

Deze ganse dag met alles erop en eraan kunnen wij aan de leden  en partner 

aanbieden aan, zo denken wij toch, een schappelijk bedrag van 35 euro per 

persoon.  Het passend bedrag aansluitend bij de inschrijving via vvub@vub.ac.be 

uiterlijk 25 februari , kan gestort op rekening van de Vriendenkring,  BE92 6528 

2200 1223 met vermelding AV.  

Bereikbaarheid  “OUT OF A BOX”… Ondertussen weet iedereen dat ’t Stad een 

hele grote parking heeft , maar voor 5 maart is die van de Gedempte 

Zuiderdokken (Vlaamse en Waalse kaai) het dichtst bij de Burburestraat  11. Voor 



 
 
 

de verschillende mogelijkheden  qua spoor, tram, bus verwijzen wij naar: 

www.vrijzinnigantwerpstrefpunt.com 

 

26 MAART  - ’T ZEITJE… LENTETREFFEN  met Jazz, Lunch en de 

Atlantic Wall 

 

Onderhand staat het al goed bekend dat onze Lente- en Herfstlunch niet enkel 

culinair genieten is. Wij doen dit jaar niet anders, maar wel wat verder dan gewoonlijk 

en daar is reden toe. Het “Quirky  Jazzcombo” , met enkele leden uit het  

VUBorkest , met net toch wat meer dan alleen maar meeslepende muziek en met ook 

al wel wat naam, kan je niet zomaar eender waar laten optreden.  

Een passende locatie vonden wij in het gastvrije VC DE FAKKEL , Zwanenlaan 11, 

Breininge (Bredene dus). 

10u30: We willen graag starten met een eigenzinnig jazzcombo met oppeppende, 

genietbare en boeiende, herkenbare jazz opgeluisterd met gedichten en 

bindteksten gebracht door Ingrid Vanrutten (ondertussen bekend van haar 

optredens bij het VUBorkest). 

12u00: We gaan aan tafel voor een heerlijke lunch, ’t zeitje waardig. 

15u00: Men verwacht ons in Raversyde voor een geleid bezoek aan de Atlantic 

Wall. 

17u30:  Dat zal het zowat zijn! Waar wij er een eind aanbreien weten wij nog niet 

precies… 

In functie van het aantal inschrijvingen zorgen wij mogelijk voor extra busvervoer 

vanuit het binnenland. Dat wordt later beslist en eventueel via mail bevestigd. 

http://www.vrijzinnigantwerpstrefpunt.com/


 
 
 

Wat al zeker is, is dat er aan het station van Oostende vanaf 09u00 tot 09u45 een 

autocar zal klaarstaan. 

Die brengt de deelnemers dan naar De Fakkel, staat verder in voor het vervoer naar 

Raversyde en terug naar De Fakkel , met een stop aan het einde van de activiteit 

aan het station voor wie dan al de trein wil nemen. 

Vermoedelijke kost voor deze dag: 40 euro all-in. Dat wordt later nog bevestigd 

via email! Noteer alvast de datum. Inschrijven kan nu ook al via vvub@vub.ac.be. 

Het zou ons tegelijk al een idee geven van wie er vanuit het binnenland eventueel 

met de autocar zou meegaan (geef die voorkeur aan bij uw inschrijving), wie voor de 

trein kiest of een andere mogelijkheid ziet. 

Meer info vinden jullie in de komende papieren Nieuwsflash die binnenkort in de 

mail- en postbox valt. 

 

 

7 MEI – BEZOEK AAN DE WATERWINNING IN TAILFER EN 

VEDRIN… 

 

Het is ons eindelijk gelukt, wij kunnen onder zeer deskundige begeleiding een 

degelijke kijk nemen in de oppervlaktewaterwinning vanuit de Maas in Tailfer en 

de grondwaterwinning in de mijn van Vedrin. 

Noteer nu naast de datum ook alvast dat het iets wordt voor vroege vogels!!! Wij 

worden in Tailfer reeds verwacht om 09u30, dat betekent met de autocar 

vertrekken vanop de Campus VUB te Etterbeek om 08U30 stipt! 

mailto:vvub@vub.ac.be


 
 
 

Wie nu al iets meer wenst te weten over die waterwinningen zie vivaqua.be. 

Op weg van de ene naar de andere waterwinning houden wij halt voor een heerlijke 

en eerlijke lunch. Na afloop van de bezoeken zit er nog een afsluitertje aan te 

komen… 

Vermoedelijke kost voor deze activiteit 40 euro all-in. 

Ook voor deze activiteit meer nieuws in de komende Nieuwsflash. Voor wie zich 

niet kan houden, inschrijven kan nu al via vvub@vub.ac.be. 

 

3 JULI – BBQ  op de VUB Campus Etterbeek 

Naar aanleiding van 50 jaar VUB wordt het dit jaar ter afsluiting van het feestjaar een 

grootse BBQ opgezet samen met de ULB . Veel weten wij nog niet, behalve dat 

het 3 juli zal zijn, dat het ergens op de Campus VUB zal zijn, dat wij alvast vanaf 

12u00 een aperitief zullen aanbieden, dat er wel wat animatie voorzien wordt en 

dat de prijs voor deelname maximum 25 euro per persoon zal zijn. Iets om naar 

uit te kijken dus. Wait and see: alle details in de komende Nieuwsflash ! 

 
 
 

 

 

 

 

 Het is intussen algemeen 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 zou ons hier te 

ver leiden, daarvoor  verwijzen wij graag door naar hun websites  

upv.vub.ac.be  en osb.be 

WAT VALT ER DIT NAJAAR NOG TE GENIETEN BIJ 

ONZE PARTNERS? 

 



 
 
 

We kregen echter nog enkele events aangereikt die jullie wellicht kunnen 

interesseren! 

Vrije Universiteit Brussel 17 maart  

Prof. Dr. Eric Kerkhofs organiseert vanuit het Centrum voor Neurowetenschappen 
VUB (C4N) in de Brain Awareness Week op 17 maart in de namiddag een reeks 
lezingen rond "Ons brein en bewustzijn" met tussendoor een klein 
balletoptreden van het Junior Ballet Antwerp. Toegang is GRATIS! 

 

CADEMIC 

SESSION WITH BE WINNER RIGOBERTA FRIDAY 6 MARCH 2020 



 
 
 

 

  

Uitnodiging voor de Academische Zitting 

 

De Vrije Universiteit Brussel heeft het genoegen U en uw partner uit te nodigen voor 

de Academische Zitting ter ere van het bezoek aan onze universiteit van de 

Winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, mevrouw Rigoberta Menchú. 

  

Deze Academische Zitting zal plaats vinden op vrijdag 6 maart in de Aula Q op de 

Campus van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 – 1050 Brussel.  

  

PROGRAMMA 

16u30 | Deuren open 

17u00 | Start Academische Zitting  

- Keynote speech Rigoberta Menchú. 

- Vertegenwoordigers van deelnemende Universiteiten over hun steun aan 

PeaceJam.  

- Slotwoord door de vertegenwoordiger van PeaceJam Headquarters. 

18u30 | Receptie  

About Rigoberta Menchú 

 Mayan descendant Rigoberta Menchú was awarded the Nobel Peace Prize in 1992 for her 

unwavering commitment to the rights of the indigenous peoples of her country. Rigoberta 

Menchú is a guest at the VUB as part of the PeaceJam Conference to be held at the VUB 

on the weekend of 7 and 8 March.   

 

***Inschrijven is noodzakelijk via de website https://www.vub.be/peacejam/academischezitting 

https://www.vub.be/peacejam/academischezitting


 
 
 

 

 


