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NIEUWSFLASH
NIEUWSBRIEF VAN DE “VRIENDENKRING PERSONEEL VUB - EhB - UZBrussel” vzw

NO MAIL NO GLORY... Een eerste boodschap voor de jong gepensioneerden, een zoveelste herinnering voor de iets oudere 
gepensioneerden... Met een voor jullie bij ons gekend mailadres hadden jullie deze Flash digitaal een week eerder ontvan-
gen... krijgen jullie veel eerder nieuws over wat er komt aan activiteiten, krijgen jullie extra informatie over wat er reilt en 
zeilt op VUB, EhB en UZ, kunnen wij jullie op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma, exclusieve 
opportuniteiten doormailen, laten wij de nodige bijkomende informatie geworden. Vergeet niet dat er slechts twee papieren 
Flashes per jaar komen – voorjaar en najaar. Tegelijk kunnen wij onze ecologische voetafdruk wat verkleinen en de beschik-
bare middelen optimaal gebruiken voor tussenkomst bij de activiteiten, waardoor de deelnamekost laagdrempelig blijft. 
Waar wacht je dus nog op... laat ons op vvub@vub.ac.be jullie mailadres en wij zitten op hetzelfde spoor.

Misschien wenst iemand verder geen nieuws meer te ontvangen van de Vriendenkring..., uitschrijven kan dan ook via vvub@vub.ac.be

Gesprek met Ann Brusseel op 8 juli 2019
Eindelijk konden wij een gaatje vinden in de agenda van onze ‘nieuwe’ EhB-algemeen directeur Ann 
Brusseel en de (ook) overvolle agenda’s van de gepensioneerde VKP-ers, die er bij moesten zijn, 
zijnde de voorzitter en de EhB-ondervoorzitter - Jim en Francis - ondersteund door raadslid Erika, 
werden op 8 juli vriendelijk ontvangen op de hoofdzetel van de EhB in Anderlecht.

Aan de hand van onze gloednieuwe webstek mebruzalem.be konden we met behulp van de onder-
scheiden rubrieken een duidelijk overzicht geven van de missie, samenstelling en werking van onze 
V(rienden)K(ring)P(ersoneel) van VUB, EhB, UZB.

Uiteraard was Ann van tevoren geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze ‘gepensioneer-
denbond’. Ze bleek toch aangenaam verrast over onze activiteiten. Zeker ook over deze met een grote en duidelijke inbreng van 
de oud-EhB-raadsleden, zoals het bezoek aan de Dossinkazerne, de Nationale Plantentuin Meise, het Shalom-bezoek Antwerpen. 
Ook de Wetenschapskaravaanbezoeken aan de onderzoekscentra van KCB, HRITSC, MULTEC en EDU, georganiseerd door Henri 
Eisendrath, vielen duidelijk in haar smaak.

Ann constateerde op onze webstek met plezier de aanwezige ‘link’ naar de EhB-website en beloofde ons een update van het omge-
keerde. Hiervoor stelde ze ons voor aan de nieuwe verantwoordelijke voor de communicatiedienst, die het ‘beloofde’ reeds ’s ander-
daags realiseerde!

Ook stelde zij ons voor aan de nieuwe directeur HR, Britt Fonderie, waar wij dan ook onmiddellijk de nodige afspraken konden maken 
naar ledenwerving toe. De brief, die ook onze vorige AD, Luc Van de Velde, naar de nieuw gepensioneerde EhB-ers stuurde om, zo 
gewenst, lid te worden van VKP, zou geactualiseerd worden en, op het gepaste moment, opgestuurd: op eenvoudige vraag kunnen 
de nieuw gepensioneerde EhB-ers én hun ehb.be e-mailadres behouden én lid worden van VKP, waarbij hun lidmaatschap door EhB 
betaald wordt. Op deze manier hopen we het ledenaantal VKP-EhB-ers gestadig te kunnen verhogen en de oud-leden ‘Ambassadeurs’ 
blijvend met elkaar en de instellingen contact te laten houden (dikwijls, zo niet altijd, met een lekker hapje en drankje).

Mochten jullie oud-EhB-ers kennen, die nog geen lid zijn maar dit vooralsnog wensen te worden, laat hen gerust een mailtje sturen aan 
francis.vander.mynsbrugge@telenet.be.

Tevreden over de samenkomst en afspraken met de ‘vernieuwde’ leiding van onze hogeschool verlieten wij Brussel, richting Antwerpen 
en Gent.

Francis Vander Mynsbrugge

 Kennismaken met ...

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



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 rekenin-
gen, 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.

Vanaf 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.

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.

Om 12u15 geven wij afspraak voor iedereen in “Out of a Box” voor het aperitief. Zo rond 12u45 begeven 
wij ons naar “STADSBROUWERIJ ’T PAKHUIS” (www.pakhuisantwerpen.be) waar wij aanschuiven aan 
een heus Breughelbuffet – minder konden wij dit jaar niet doen voor onze hoogsteigen Breughel.... Wij 
verlaten ‘t Pakhuis met en passend aandenken omstreeks 14u30 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, 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.

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, een overheerlijk lunchke en een bezoek aan de Atlantic Wall zetten wij de Lente in. Onder-
hand staat het al goed bekend dat het met onze Lente- en ook 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, kunt gij niet zomaar eerder waar laten optreden. Een passende 
locatie vonden wij in Breininge (Bredene) VC DE FAKKEL, Zwanenlaan 11. 

10u00 tot 10u30 Onthaal met koffie, thee... en een passende koek

10u30 willen wij daar graag starten met een eigenzinnig jazzcombo met oppeppende, genietbare en 
boeiende, herkenbare jazz opgedirkt met gedichten en bindteksten gebracht door Ingrid Vanrutten (on-
dertussen ook bekend van bij het VUBorkest).

12u00 zetten wij ons aan de tafel voor een heerlijke lunch, ’t zeitje waardig. Een apero met warme hapjes, een bordje paté met pas-
sende garnering, kabeljauwhaasje met Bredenoare-saus, als dessert een mikado-pannekoekje, tot slot koffie met versnapering.... 
Alles met bijpassende dranken.

15u00 worden wij verwacht in Raversyde voor een geleid bezoek aan de Atlantic Wall.

17u30 zal het zowat zijn wanneer wij er een eind aanbreien, waar juist weten wij nog 
niet...

In functie van de inschrijvingen zorgen wij voor extra busvervoer vanuit het binnenland. 
Wij zorgen eventueel ook voor een autobus aan het station van Oostende, die zou dan 
zowat vanaf 09u00 tot 09u45 de treinreizigers oppikken en naar De Fakkel brengen. Die 
bus staat verder ook in voor het vervoer naar Raversyde en terug naar De Fakkel, langs 
het station om...

 Activiteiten voorjaar 2020



Wij verwachten bij de inschrijving dan ook duidelijke keuzes! Eigen vervoer, trein, eventueel bus vanuit binnenland – opstapplaats(en) 
definitief te bepalen na inzicht in de inschrijvingen.

Voor het geheel van deze dag, een zeer democratische all-in kost van 35 euro.Inschrijven met keuze van vervoer!, gelet op de opties 
autocar, uiterlijk 15 maart! via vvub@vub.ac.be Storten eveneens uiterlijk 15 maart, graag op rekening BE92 6528 2200 1223 van de 
Vriendenkring met vermelding “ Lentelunch”. 

Verdere details in verband met het vervoeraanbod worden aansluitend bij 15 maart per mail overgemaakt aan de deelnemers.

7 MEI – 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.

Het wordt wel iets voor vroege vogels dit keer.... Voor een uitstapje naar Wallonië is het nu eenmaal vroeg vertrekken. Wij doen dat 
met een autobus vanop de VUB Campus Etterbeek. Voor wie met eigen wagen komt, zullen wij op de website de plannetjes zetten. 

Bijkomende informatie is ook te vinden op www.vivaqua.be

Vertrek om 08u45 stipt graag. Aan welke inkom zullen wij aan de deelnemers nog 
tijdig laten weten per mail!

Noteer meteen dat voor deze trip stevig schoeisel een must is!, dat het in een mijn 
en soms ook buiten frisjes kan zijn...

Wij starten in de mijn van Vedrin om 09u45 met Hilaire Decrem, als deskundige 
begeleider, voor een twee uur durend bezoek..

Een goede 12u00 zal het zijn wanneer wij lunchen in “Lunch Garden” te Wepion.

Om 14u00 worden wij verwacht in Tailfer voor opnieuw een goede twee uur durende ontdekkingstocht, met “onze” Hilaire ondertussen.

17u00 sluiten wij af en nemen onderweg misschien nog wel ergens een opkikkertje mee... dat hebben wij verdiend na een aangename 
leerrijke inspanning.

Meer over de twee waterwinningssites op www.vivaqua.be bij “de productie van drinkwater”.

En wat moet dat kosten zo een dagje wallonië..., met 35 euro per persoon all-in kom je ervan af. Aansluitend bij de inschrijving 
die wij verwachten uiterlijk 21 april! Kan het passend bedrag gestort op rekening BE92 6528 2200 1223 van de Vriendenkring met 
vermelding “VIVAQUA”

Ook voor deze activiteit houden wij de deelnemers verder op de hoogte per mail.

3 JULI – BBQ 
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 dus uw mails en/of 
op de website https//mebruzalem.be 

Uw mailadres is hier dus wel zeer belangrijk gezien er geen papieren Flash meer zal verschijnen voor september!!! 

De kamelen van de Wetenschapskaravaan hebben Henri Eisendrath gevraagd even te rusten.
 In het voorjaar 2020 werden twee sessies voorzien. Enerzijds met de onderzoeksgroep ETRO (departement van elektronica en in-
formatica van de faculteit ingenieurswetenschappen), met zijn drie sub-onderzoeksgroepen IRIS ( met o.a. onderzoek in “smartnets”, 
medische beeldvorming en e-gezondheid), LAMI ( met o.a. elektro-optica ) en AVSP (met affectieve computing en digitale spraak). De 
ganse groep (vakgroepsleider Johan Stiens) telt nu meer dan 90 medewerkers en kreeg ook laatstleden het bezoek van Ursula Von 
der Leyen, voorzitter van de Europese commissie (teken van de internationale uitstraling). Met professor Peter Schelkens werd eerder 
een gans programma uitgestippeld en de groep staat klaar om in het najaar een interessante sessie te verzekeren.
Anderzijds met de onderzoeksgroep waarvan de leader erg betrokken is in de Vlaamse sociale politiek is die van professor Domini-
que Verté. Hij is professor van sociale gerontologie en de hoofdthema’s van het onderzoek betreffen de seniorenbehoefte en een 
uiterst belangrijk item, namelijk de vergrijzing. Hij kreeg o.a. de research award in de Zorg als erkenning voor zijn wetenschappelijke 
onderzoek. Het boek “Een huis, een thuis” resultaat van het onderzoek van deze onderzoeksgroep verschaft een helder inzicht in de 
huisvestingsproblematiek van zestigplussers. Ook deze groep zal in het najaar 2020 binnen de Wetenschapskaravaan aan bod.

Door de huidige enorme onderzoekdruk op de vorsers was het voor deze twee groepen onmogelijk de geplande seminaries in dit 
voorjaar te organiseren. Meer hierover later via mail en/of website, Flash september...

 Wat is er nog van De Wetenschapskaravaan...



7 januari 2019 

Nieuwjaarsreceptie VUB en huldiging personeelsleden en nieuw gepensioneerden

Ook in 2019 werd met de jaarlijkse gewoonte niet gebroken en gaf de VUB op de eerste maandag na de wintervakantie een nieuw-
jaarsreceptie. De Vriendenkring biedt vooraf aan alle gehuldigden een glaasje aan. Dan volgde traditiegetrouw de plechtige huldiging 
van de personeelsleden met 20, 30, 40 en meer dienstjaren en van de nieuw gepensioneerden. Daar krijgt onze voorzitter de gelegen-
heid om de Vriendenkring voor te stellen en de nieuwe leden welkom te heten. Fijn is dat op de receptie die daarop volgt, aangeboden 
door de universiteit, alle VKP-leden welkom zijn

18 januari 2019 Nieuwjaarsconcert en receptie EhB

Op dit concert en de aansluitende receptie zijn alle VKP-leden eveneens welkom. Met het Conservatorium als kader en de artistieke 
kwaliteiten van de studenten kon het niet mislopen en werd het voor de vele aanwezigen een aangename avond.

28 maart 2019 Algemene vergadering op de 

Campus Bloemenhof Erasmushogeschool Brussel + filmvoorstelling

De algemene vergadering kende het gebruikelijke vlotte verloop. Op enkele kleine opmerkingen na werden alle punten werden vlot 
goedgekeurd. De partners die niet aan de vergadering wensten deel te nemen bezochten intussen de tentoonstelling Bernard van 
Orley in de Sint-Gorikshallen. Na een heerlijke lunch in La Manufacture kregen we dan de gelegenheid te kijken naar een meesterwerk 
van de sociale film in België, het kersvers digitaal gerestaureerde ‘Déjà s’envole la fleur maigre’ van Paul Meyer (1960).. Deze voorstel-
ling kwam andermaal tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van Wouter Hessels, docent van de Erasmushogeschool die ook 
zorgde voor infrastructuur en de inleiding verzorgde. Spijtig dat de opkomst met slecht een twintigtal deelnemers zo mager was. Na de 
voorstelling werd nog gezellig samen een glaasje gedronken in het RITCS-café.

23 mei 2019 Lentelunch met schoenen en cartoons.

We verzamelden nog maar eens - in ruim aantal - voor een volle Dag van de Smaak, in voeding en cultuur! In de voormiddag werden 
we opgewacht in het Europees Cartooncentrum in Kruishoutem (nu Kruisem!). Bij een koffie met koek legde voorzitter Gheysens graag 
uit hoe deze verzamelplek van cartoonisten met driemaandelijkse dubbele cartoonexpo’s ontstond. Iedereen kon nadien de lopende 
tentoonstellingen ‘De Muur’ en ‘Bruegel in onze tijd bekijken. In de Brasserie nuttigden we tegen de middag alvast het aperitief!

Na een geslaagde Lentelunch in Tanderus, centrum Nokere, brachten we een uitgebreid bezoek aan SONS, een intrigerend schoe-
nenmuseum ondergebracht in de gebouwen van de vroegere kunstgalerij Veranneman. Niet iedereen bleef na het afsluitend drankje 
nog lang ter plekke maar - ik getuig - een aantal diehards zakte nog af naar een gezellig dorpscafé in centrum Nokere. 

7 juni 2019 De jaarlijkse BBQ

Zoals alle jaren was ook dit jaar de BBQ een groot succes. Bijna 70 deelnemers schaarden zich aan onze tafels in de feesttent op de 
campus Etterbeek. Organisatorisch liep het iets minder vlekkeloos maar dat was te wijten aan de last minute verandering van locatie. 
Het enthousiasme bij onze leden was er niet minder om want ’t Complex had zich weer eens overtroffen. Zij kunnen het niet laten toch 
telkens weer met iets speciaal voor de pinnen te komen. Overgoten met heerlijke wijnen viel het geheel toch weer in de smaak. Ook 
dit jaar zijn we er niet in geslaagd alle gepensioneerden die op de BBQ aanwezig waren aan onze tafels te krijgen. Tegen de gratis 
politiek van de diensten kunnen wij niet concurreren en onze vraag aan de academische overheid om ons financieel bij te springen om 
de BBQ gratis aan onze leden te kunnen aanbieden werd weggelachen. 

20 september 2019 Academische opening VUB en ULB samen in het Jubelpark

Ook dit jaar een verrassende academische opening aan de VUB. Om de dubbele verjaardag 185 jaar samen en 50 jaar samenwerking 
te vieren werd een grandioos feest opgezet in het Jubelpark. De opening werd vereerd met de aanwezigheid van Koning Filip.

Voor velen onder ons was het hoogtepunt niet zozeer dei aanwezigheid dan wel de meer dan symbolische dans van rector Caroline 
Pauwels van de VUB met rector Yvon Englert van de ULB.

26 september 2019 Feestelijke opening academiejaar Erasmushogeschool

Onder de titel van “Work in Progress” had in het Kaaitheater de feestelijke opening van het academiejaar plaats. In een over volzette 
zaal zaten heel wat studenten. Het waren zoals gebruikelijk twee departementen, deze keer het Koninklijk Conservatorium en het 
RITCS die het programma hadden opgesteld.
Met een eerste rij essentieel bezet door academische en politieke personaliteiten -in het bijzonder een delegatie van HO-Gent- richtte 
de algemene directeur Ann Brusseel zich, in haar welkomstwoord, vooral tot de studenten. Zij heeft duidelijk gemaakt hoe er in de EhB 
met studenten wordt gewerkt en hoe de hogeschool - met een visie voor hoger onderwijs van de 21ste eeuw - op continue wijze aan 
vernieuwing werkt. 

Met het spektakel dat daarop volgde heeft het publiek kunnen genieten van merkwaardige presentaties. Studenten Musical van de 
KCB creëerden met stijl een heel knappe dansvoorstelling. Zij toonden dat topdansen niet alleen voor enkelingen met ideale lichamen 
is voorbehouden. 

 Even terugblikken op 2019



Het nummer van een cabaretière was origineel. Zij begon met flarden muziek en tekst om op het einde tot een merkwaardig lied te 
komen. Voor meerdere delen van dit feest kregen de jonge artiesten een daverend applaus. Het was een knappe en succesvolle 
academische opening.

10 oktober 2019 De Coudenberg en het Instrumentenmuseum

Wij begonnen deze Brusseldag met een kleine twee uur onder de grond voor de ontdekking van wat enkele eeuwen geleden een 
imposant bouwwerk/bolwerk was. Meer dan een bouwwerk, een kleine stadstaat als het ware zomaar onder de grond verdwenen na 
een verwoestende brand... Fijne gidsen, die wisten waar wij vandaan kwamen... en dus ook wat passende klemtonen konden leggen. 
Vanonder de grond naar het veel hoger gelegen restaurant van het MIM, een degelijke lunch en dan de liefde voor de instrumenten 
achterna. Verspreid over verschillende verdiepingen konden wij niet alleen visueel maar ook auditief kennismaken met instrumenten 
van dichtbij, van veraf en van zeer lang geleden soms. Ook al van wat geleden, het “Goudblommeke” met nog wat lekker bier van nu 
tot afsluiten van een toch wel gesmaakte dag.

7 november 2019 Film “ Hollywood aan de Schelde” van Robbe De Hert

Toegegeven, wij waren al te optimistisch over de mogelijke belangstelling. Echter, aan belangstelling van onze leden ontbrak het niet. 
Wij waren met ons gebruikelijk aantal aanwezig. De crowdfunders, de studenten, het personeel van VUB, EhB en UZB lieten het totaal 
afweten. Wij waren verwittigd. Er is sinds Netflix e.d. geen belangstelling meer voor films in zalen.

De afwezigen hadden nochtans ongelijk. Prof. Gertjan Willems van de Universiteit Antwerpen schetste in een gesmaakte inleiding de 
breekpunten in de carrière van Robbe De Hert die uiteindelijk tot deze film leidden. 

De aanwezigheid van Robbe De Hert zelf werd op prijs gesteld. Een groot deel van het publiek kwam dan na de voorstelling ook naar 
’t Complex waar ze een drankje aangeboden kregen door de makers van de film en waar ze een persoonlijk gesprek konden hebben 
met Robbe. Hij signeerde gewillig de DVD van de film die aan een spotprijsje te koop was.

20 november 2019 Saint-Verhaegen

Naar aloude traditie nemen een aantal van onze leden deel aan de jaarlijkse herdenking van de stichter van onze universiteit. Ze zijn 
meestal betrokken bij de bloemenhuldes en trekken graag mee naar het Stadhuis om daar op kosten van de burgemeester een glaasje 
mee te pikken... Sommigen zijn niet te beroerd om hun studentenpet terug op te zetten en mee te feesten in de stad. 

5 december 2019 Herfstlunch, opnieuw meer dan lunchen alleen...

De 60 deelnemers, spijtig maar er was geen plaats voor meer, startten met koffie en koeken in het VC De Schakel in Mechelen waar 
we zoals altijd goed ontvangen werden en waar we zo stilaan thuis zijn.

Dit keer was de culturele activiteit in handen van ons eigen bestuurslid Gerda De Cock en haar partner Paul Van Camp. 

Ze lieten ons genieten van hun grote passie “reizen” met een geanimeerd verhaal bij prachtige beelden. Reizen is vooral jezelf ontdek-
ken, ook vooral mensen en de rijkdom van hun cultuur in de zeer ruime betekenis beter leren begrijpen. Als vrijzinnige humanisten 
staan waarden als vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid... vriendschap en solidariteit bovenaan hun agenda. De wereld is hun thuis.
Beelden en verhalen uit Nepal, Colombia, Japan, IJsland, Zuid-Afrika, Iran, Kamchatka... super !!!

Daarna was het weer eens volop genieten van de kookkunsten van de leerlingen van “ ’t Groen Waterke”, didactisch restaurant van 
het KA Busleyden onder begeleiding van hun leerkrachten. Waar we het aan verdiend hebben weet ik niet, maar we worden daar altijd 
zo warm onthaald dat we iedere keer meer kandidaten hebben om mee te gaan.

Concerten Symfonisch Orkest VUB

We blijven het doen. “We” zijn de Vriendenkring en het VUB-orkest. Ook dit jaar weer een prachtige reeks concerten onder de titel 
“Amor Mundi”, te Tienen, Brussel, Brugge, Bredene en Genk, waarvoor onze leden opnieuw vrijkaarten konden aanvragen en dat 
deden ze, naar onze vaststelling, gretig... Verschillende honderden leden konden genieten van een mooi programma gebracht door 
een steeds opnieuw verrassend orkest o.l.v. Jurgen Wayenberg, dat ondertussen meer dan zijn strepen verdiend heeft! 

De activiteiten van zowel OSB (Oudstudentenbond) als UPV (Uitstraling Permanente Vorming) worden aan de leden van de Vrienden-
kring aangeboden onder dezelfde voorwaarden als hun eigen leden, mooi meegenomen dus.

Op hun websites www.osb.be en www.upv.ac.be staan momenteel enkele zeer interessante activiteiten. Zo is er bij OSB op 21 maart 
een voordracht van Paul De Knop over de Immunotherapie, op 4 april een “ Oestertasting...”. Bij UPV staan er heel wat interessante 
en exclusieve activiteiten zoals bezoeken “achter de schermen van...”, verschillende lessenreeksen, bezoeken aan tentoonstellingen, 
mag er aan de dokter nog eens iets gevraagd worden... en is er “soep met ballekes”, lekker leerrijk!

Ook op de websites van VUB (bij evenementen) en Erasmushogeschool (onder Conservatorium en RITCS) valt er ook wat te rapen 
dat kan passen in uw winkelkarretje... Misschien toch maar eens kijken. 

 Wat valt er nog te beleven bij onze partners....
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CONTACTADRES:
vvub@vub.ac.be 
“VriendenKring Personeel VUB - EhB - UZBrussel” vzw
p/a Uitstraling Permanente Vorming vzw, 
Pleinlaan 5, 1050 Brussel

Vrije Universiteit Brussel 
Doctor Honoris Causa 2020 

Op woensdag 18 maart reikt de Vrije Universiteit Brussel maar liefst vijf eredoctoraten uit. Ze doet 
dat samen met vijf partnerorganisaties. Daarmee benadrukt de universiteit haar verbondenheid met 
andere instanties in Brussel, Vlaanderen en de wereld. De uitreiking staat in het teken van de 50ste 
verjaardag van de VUB en gaat uitzonderlijk door in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. 

Muzikale omlijsting: het Symfonisch Orkest van de VUB onder leiding van Jurgen Wayenberg met als gastdirigent de wereld-

beroemde componist Dirk Brossé.

Programma
19u30: Verwelkoming in De Munt
20u00: Ceremonie Doctor Honoris Causa
21u45: Receptie Verdere info en inschrijving via www.vub.be


