
Activiteitenverslag	2018	

Algemeen	

De	Algemene	Vergadering	van	het	voorbije	werkingsjaar	2017	werd	gehouden	op	
29	maart	2018.	
Met	11	aanwezige	leden	en	3	geldige	volmachten,	aangevuld	met	enkele	
partners,	ging	de	vergadering	door	op	de	Campus	Bloemenhof	van	de	
Erasmushogeschool.	De	samenstelling	van	de	AV,	de	RVB	en	het	DB	voor	het	
lopende	jaar	werden	bevestigd,	het	werkingsverslag	2017,	de	rekeningen	2017	
en	de	begroting	2018	werden	goedgekeurd.	De	verdere	planning	van	de	
activiteiten	voor	2019	werd	eveneens	voorgelegd..	

Er	werden	drie	vergaderingen	van	de	Raad	van	Bestuurgehouden,	respectievelijk	
op	29	januari	2018,	22	maart	en	13	november	2018	waar	de	nodige	beslissingen	
konden	genomen	worden.		

Het	jaar	2018	bracht	geen	deKinitieve	oplossingen	voor	onze	problemen	maar	
met	de	ervaring	van	de	voorbije	jaren	slaagden	we	er	toch	in	een	meer	dan	
degelijke	werking	uit	te	bouwen	tot	voldoening	van	onze	leden.		

Een	volwaardige	secretaris	of	een	volwaardig	secretariaat	hebben	we	nog	steeds	
niet.		Gelukkig	hebben	Jan	Veny	en	Sabine	Lauwers	zich	uitstekend	gekweten	van	
hun	ad	interim	taak	en	heeft	Norbert	Van	Yperzeele	ook,	opnieuw,	een	stukje	van	
de	taak	op	zich	genomen.	Nancy	Janssens	kwijt	zich	nog	steeds	uitstekend	van	de	
taak,	in	samenwerking	met	Jan	Veny,	van	het	beheer	van	het	ledenbestand.		
De	oplossing	voor	een	grondige	verandering	en	verbetering	die	we	gedacht	
hadden	in	2018	te	kunnen	uitvoeren	is	moeten	uitgesteld	of	liever	afgesteld	
worden.	Het	ziet	er	naar	uit	dat	we	in	2019	naar	een	andere	oplossing	zullen	
moeten	zoeken.	

Onze	oproep	voor	een	nieuwe	generatie	geëngageerde	leden	op,	waaronder	een	
ervaren	secretaris,	heeft	twee	nieuwe	actieve	bestuurders	opgeleverd.	

Naar	de	ideale	vorm	van	samenwerking	met	de	ons	bevriende	organisaties,	UPV	
en	OSB	blijft	het		zoeken.	Helaas	kampen	zij	nog	steeds	met	personeels-	en	
andere	organisatorische	problemen.	Hopelijk	vinden	zij	oplossingen	zodat	wij	
weer	helemaal	op	hen	kunnen	rekenen.	Zij	blijven	VKP	uiterst	goed	gezind	en	
doen	wat	binnen	hun	mogelijkheden	ligt.	UPV	stelt	wanneer	mogelijk	hun	
lokalen	ter	beschikking		en	Vincent	Punie	van	OSB	heeft	de	verzendingen	van	
onze	bulkmails	overgenomen	van	Jana	Peeters.	

Dat	neemt	niet	weg	dat	we	onze	samenwerking	verder	uitbouwen	en	dat	we	het	
aantal	activiteiten	waaraan	we	samen	deelnemen	gevoelig	opdrijven.	Niet	alleen	
kunnen	onze	leden	deelnemen	aan	alle	activiteiten	van	UPV	en	OSB	aan	dezelfde	



voorwaarden	als	de	leden	van	deze	organisaties	maar	we	kiezen	ook	bewust	een	
aantal	van	hun	activiteiten	uit	om	daarvoor	bij	onze	leden	extra	reclame	te	
maken	via	onze	communicatiekanalen	(NieuwsKlash	en	bulkmail)	

Helaas	hebben	de	gesprekken	met	de	academische	overheid,	om	ons	te	erkennen	
als	volwaardige	ambassadeurs,	weinig	resultaat	opgeleverd.	In	2018	hadden	we	
een	gesprek	met	rector	Caroline	Pauwels	(VUB)	en	algemeen	beheerder	Nic	Van	
Craen	(VUB).		De	rector	bevestigde	dat	ze	de	gepensioneerden	beschouwd	als	
ambassadeurs	maar	zonder	verdere	praktische	toezeggingen.		Op	het	zeer	
uitgebreid	verslag	van	het	gesprek	met	Nic	Van	Craen	reageerde	hij	met	de	
mededeling	dat	hij	‘van	bepaalde	onderdelen	ervan	gebruik	zou	maken	voor	
verdere	behandeling’.	De	gesprekken	met	de	nieuwe	algemeen	directeur	van	de	
EhB	(Ann	Brusseel)	EhB	en	met	de	gedelegeerd	bestuurder	van	het	UZBrussel		
(Marc	Noppen)	zullen	in	2019	plaatsgrijpen.	Volwaardige	logistieke	hulp	zoals	
we	die	in	het	verleden	hadden	is	nog	ver	weg.		

We	blijven	zoeken	naar	de	juiste	communicatie.	Wat	betreft	de	NieuwsKlash	
kunnen	we	gewoon	overnemen	wat	er	in	het	Activiteitenverslagen	van	2016	en	
2017	stond.	Door	het	gebrek	aan	een	volwaardige	secretaris	bleef	het	moeilijk	
om	een	NieuwsKlash	samen	te	stellen.	Tony	Tillez	heeft	een	groot	deel	van	dat	
werk	gedaan	dit	jaar	en	gelukkig	kondigt	zich	voor	2019	de	hernieuwde	hulp	van	
Norbert	Van	Yperzeele	aan.	Gelukkig	konden	we	nog	steeds	rekenen	op	de	immer	
ijverige	Maria	Van	Rey	om	ons	uit	de	nood	te	helpen.	We	blijven	dus	op	zoek	naar	
een	nieuwe	drukker,	maar	liefst	een	die	ons	dezelfde	faciliteiten	
verleent.Ondanks	deze	tegenslagen	gelukten	we	er	toch	opnieuw	in	twee	edities	
van	onze	NieuwsKlash	de	deur	uit	te	sturen,	een	eerste	in	maart	2018	en	een	
tweede	in	september	2018.Daar	tussendoor	hebben	we	ons	beholpen	met	e-
mails	naar	die	leden	waar	we	een	geldig	e-mailadres	van	hebben.	We	werken	
verder	aan	een	strategie	om	er	meer	te	pakken	te	krijgen	maar	dat	vergt	
werkkracht	en	geld.	Mits	het	buitensturen	van	1300	brieven	moeten	we	ons	
ledenbestand	fel	kunnen	verbeteren	en	opkrikken.	Onze	instellingen	zouden	ons	
daar	te	hulp	kunnen	schieten.		

De	nieuwe	website	is	er	dankzij	het	keiharde	werk	van	onze	bestuursleden	Henri	
Eisendrath	en	Sabine	Lauwers.	Hij	voldoet	echter	niet	aan	de	verwachtingen	van	
het	bestuur.	We	werken	verder	aan	een	verbetering.	Norbert	Van	Yperzeele	zal	
zich	daar	mee	voor	inzetten.	

De	Werkgroep	Statutenwijziging	vergaderde	op	6	februari	en	besloot	dat	een	
echte	statutenwijziging	niet	nodig	was.	In	de	plaats	daarvan	werd	een	oproep	
geplaatst	in	de	NieuwsKlash	van	maart	waarin	de	leden	opgeroepen	werden	zich	
kenbaar	te	maken	indien	ze	in	de	toekomst	actief	wensen	deel	te	nemen	aan	de	
besluitvorming.	Wie	zich	kenbaar	maakt	zal	opgeroepen	worden	om	deel	te	
nemen	aan	de	Algemene	Vergadering.	

Activiteiten	



Dankzij	de	alsmaar	hechtere	samenwerking	met	UPV	en	OSB	kunnen	we	een	nog	
bredere	waaier	aan	activiteiten	aanbieden.	Zij	vormen	de	grootste	
aantrekkingskracht	van	onze	Vriendenkring.	
7	januari	2018		 Nieuwjaarsreceptie	VUB	en	huldiging	personeelsleden	en	
nieuw	gepensioneerden	
Ook	in	2018	werd	de	jaarlijkse	gewoonte	niet	gebroken	en	gaf	de	VUB	op	de	
eerste	maandag	na	de	wintervakantie	een	nieuwjaarsreceptie.	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	gelegenheid	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	2018	 Nieuwjaarsconcert	en	receptie	EhB	

Ook	op	die	receptie	zijn	alle	VKP-leden	welkom.	
Beide	recepties	worden	dan	ook	druk	bijgewoond	

Dezelfde	mogelijkheid	is	er	helaas	niet	voor	de	Nieuwjaarsreceptie	van	het	UZ	
Brussel.	Wij	betreuren	dat	en	zullen	hierover	in	2019	gesprekken	voeren	met	het	
ziekenhuis.	Wij	streven	ernaar	al	onze	leden	gelijk	te	behandelen.	
30	maart	2017			 Algemene	vergadering	op	de	Campus	Bloemenhof	
Erasmushogeschool	Brussel	+	Dilmvoorstelling	

De	algemene	vergadering	kende	een	zeer	vlot	verloop.	De	traditionele	punten	
werden	zonder	veel	gemor	goedgekeurd.		
Samen	met	onze	partners	kregen	we	dan	de	gelegenheid	te	kijken	naar	de	
sociaal-realistische	Kilm	I,	Daniel	Blake	van	Ken	Loach.	Deze	voorstelling	kwam	
tot	stand	dankzij	de	inzet	van	maxime	Stroobants	en	de	bereidwillige	
medewerking	van	Wouter	Hessels,	docent	van	de	Erasmushogeschool	die	ook	
zorgde	voor	infrastructuur.	
Na	de	voorstelling	werd	nog	gezellig	samen	een	glaasje	gedronken	in	het	Ritcs-
café.	

1	mei	2018			 Bezoek	aan	de	Serres	van	Laken.	

In	samenwerking	met	OSB	namen	een	aantal	van	onze	leden	deel	aan	het	bezoek	
aan	de	Serres	van	Laken.	OSB	was	zo	vriendelijk	om	niet	alleen	de	leden	van	de	
Vriendenkring	een	gratis	ticket	te	bezorgen	maar	ook	hun	partners.	Waarvoor	
dank.	

Om	10	uur	startte	een	rondleiding	met	een	gids	in	de	Serres.	Algemeen	was	dit	
een	zeer	geslaagde	uitstap	waarbij	de	inhoud	van	het	bezoek	en	de	opkomst	
beiden	goed	waren.	Er	namen	65	personen	deel	aan	de	rondleiding.	De	gids	was	
ook	zeer	leerzaam.	De	sfeer	in	de	groep	was	uitstekend.	



31	mei	2018	 De	grote	BBQ	

De	BBQ	blijft	een	succesnummer.	Meer	dan	50	deelnemers	kwamen	naar	de	
campus	Etterbeek.	Er	liepen	veel	meer	leden	van	de	Vriendenkring	rond	op	de	
campus	maar	die	verkozen	hun	oude	dienst	te	vervoegen.	Het	Kinanciële	aspect	
zal	daar	zeker	een	rol	bij	spelen.	Dit	kan	echter	de	pret	niet	bederven.	Ook	dit	
jaar	lekker	eten,	geserveerd	door	’t	Complex	dat	ook	voor	heerlijke	Portugese	
wijnen	zorgde.	Gezelligheid	troef.	

25	september	2018		Academische	opening	VUB	in	Bozar	

Ook	dit	jaar	een	verrassende	academische	opening	aan	de	VUB.	Een	meer	
toepasselijke	titel	dan	The	Beauty	of	Science	kan	moeilijk	gevonden	worden	voor	
de	opening	van	een	universiteit.		Het	accent	op	duurzaamheid	werd	kracht	
bijgezet	door	in	groep	van	de	campus	naar	Bozar	te	Kietsen.	Op	prof.	Van	
Bendegem	en	zijn	kompanen	kan	je	altijd	rekenen	voor	een	interessante	maar	
ontspannen	toespraak.	Rector	Caroline	Pauwels	bewees	nog	maar	eens	een	
bevlogen	spreekster	te	zijn.	Tijdens	de	zitting	was	er	een	gesmaakte	muzikale	
omlijsting	maar	na	de	zitting	werd	het	echt	‘feestelijk’		met	muzikaal	vuurwerk	in	
het	Warandepark.	

29	september	2017	 Feestelijke	opening	academiejaar	EhB	

Op	27	september	2018	ging	in	het	Kaaitheater	de	feestelijke	opening	door	van	
het	academiejaar	aan	de	Erasmushogeschool.	
Ann	Brusseel	opende	voor	het	eerst	als	nieuwe	Algemeen	Directeur	het	
academiejaar.	
Dit	jaar	lag	de	organisatie	bij	de	departementen	Gezondheidszorg	&	
Landschapsarchitectuur	en	Onderwijs	&	Pedagogie.	
In	panelgesprekken	en	videomontages	brachten	docenten	van	de	verschillende	
opleidingen	mooie	showcases	van	hun	onderwijsprojecten.	
Er	was	ook	een	straffe	bijdrage	van	stand-up	comedian	Youssef	en	Blu	Samu	
zorgde	voor	de	muzikale	omlijsting.	
Alles	werd	kundig	aan	mekaar	gepraat	door	presentator	Dalilla	Hermans!	
Het	geheel	was	een	belevenis!	

11	oktober	2018			 La	Louvière:		getuigen	van	een	groots	industrieel	verleden	

Een	dertigtal	VKP-leden	tekenden	op	11	oktober	2018	present	voor	een	bezoek	
aan	drie	sites,	die	elk	op	een	eigen	wijze	een	getuigenis	brengen	van	het	
industriële	en	sociale	verleden	van	“la	région	du	Centre”	en	van	de	technische	
hoogstandjes	waarmee	de	realisatie	van	onder	andere	de	begeleidende	
infrastructuurwerken	gepaard	ging.	
Bij	de	kofKie	in	de	cafetaria	van	Keramis,	het	Centrum	van	de	Keramiek,	kregen	
we	een	korte	introductie	over	de	geschiedenis	van	de	streek,	te	beginnen	bij	
ontginning	van	delfstoffen	op	industriële	schaal	in	de	achttiende	eeuw,	de	
opkomst	van	de	zware	nijverheid,	de	aanleg	van	spoor-	en	waterwegen,	de	
chaotische	stadsontwikkeling	rond	de	verschillende	mijnen	en	fabrieken	tot	de	



prille	en	moeizame	reconversie	vandaag.		Daarna	was	het	de	beurt	aan	de	
plaatselijke,	Nederlandstalige,	gids	om	wat	te	vertellen	over	de	
ontstaansgeschiedenis	van	de	aardewerkfabriek	Boch,	nauw	gelieerd	aan	
soortgelijke	etablissementen	in	Frankrijk	en	Duitsland	.Waarna	het	door	de	
geklasseerde	productiehal	zelf	ging	,	met	zijn	drie	impressionante	Klessenvormige	
ovens	en	langs		de	zeer	diverse	verzameling	faıëncestukken.		Heel	wat	van	onze	
leden	bleken	niet	alleen	zeer	geın̈teresseerd	maar	ook	vertrouwd	met	de	
verschillende	technieken	die	in	de	loop	der	tijden	werden	gehanteerd	voor	het	
vervaardigen	van	zowel	sier-als	gebruiksstukken.	
Geen	sterrenrestaurant	voor	het	middagmaal	dit	keer,	maar	een	eenvoudige	
maaltijd.		Niet	in	de	cafetaria	van	de	mijnsite	van	Bois-du-Luc	–	die	was	
ingenomen	door	een	grote	groep	bezoekende	leerlingen	–	maar	wel	ineen	klas	
van	het	voormalige	schoolgebouw	van	de	cité.		Het	is	eens	iets	anders.			
Bois-du-Luc	draagt	sinds	2012	samen	met	drie	andere	Waalse	mijnsites	Kier	het	
label	“UNESCO	Werelderfgoed”.			Aan	beide	kanten	van	de	directeursvilla	sluiten	
twee	massieve	“guillotinepoorten”,	geKlankeerd	door		bewakingstorens,	de	
mijnterreinen	af.		Al	zou	je	het	bij	de	lectuur	van	het	arbeidsreglement	niet	
onmiddellijk	zeggen,	toch	had	deze	mijn	een	goede	sociale	reputatie.		En	dat	
merk	je	vooral	als	je	door	de	uitstekend	bewaarde	cité	wandelt.		Een	harmonisch	
geheel	van	eenvoudige	maar	voor	die	tijd	zeer	comfortabele	woningen,	elk	met	
een	kleine	moestuin,		waaraan	ook	een	grote	feestzaal,	een	lagere	school,	
badhuizen	en	een	kruidenierszaak	verbonden	zijn.		In	een	van	de	woningen	
konden	we	een	kijkje	nemen	en	ons	vergewissen	van	de	leefomstandigheden	van	
de	mijnwerkers	en	hun	gezinnen.		Overigens	is	een	aanzienlijk	aantal		van	de		
150	arbeidershuisjes	vandaag	nog	steeds	bewoond.	
Bij	de	hydraulische	scheepsliften	nrs.	2	en	3	werden	we,	eveneens	in	het	
Nederlands,	verwelkomd	door	een	andere	plaatselijke	gids.		In	de	gerestaureerde	
machinekamer	legde	zij	uit	dat	door	het	grote	hoogteverschil	dat	bij	de	aanleg	
van	het	Canal	du	Centre	moest	overwonnen	worden	een	klassiek	sluizensysteem	
voor	een	al	te	groot	waterverlies	zou	zorgen.		“Waarom	het	water	niet	zelf	het	
werk	laten	doen?”,	vroegen	de	ingenieurs	zich	af.		En	zo	geschiedde:	het	kanaal	
werd	gebouwd	zonder	sluizen	maar	met	een	serie	dubbele	scheepsliften,	die	
uitsluitend	met	de		tegenkracht	van	het	water	werken	en	waardoor	het	
waterverlies	bij	elke	doorgang	van	een	schip	tot	een	minimum	beperkt	werd.		
Een	technisch	huzarenstukje	dat	op	de	bewondering	van	allen	kon	rekenen.		Van	
dit	soort	scheepsliften	bestaan	nog	slechts	enkele	exemplaren	in	de	wereld.		Vier	
daarvan	bevinden	zich	op	het	Canal	du	Centre	en	werden	al	in	1998	op	de	
UNESCO-werelderfgoedlijst	ingeschreven.		
Aan	het	eind	van	de	namiddag	werd	de	kennismaking	met	deze	zo	nabije	maar	
voor	velen	toch	onbekende	regio		gezellig	afgesloten	in		een	etablissement	in	het	
recent	opgeknapte	centrum	van	La	Louvière.			

25	oktober	2018	 Kernafval	en	Kunst:		Euridice		en	Art	Center	Hugo	Voeten	

Een	dagje	in	de	Kempen…	Op	initiatief	van	Fank	Deconinck,	die	onze	oproep	tot	
aanleveren	van	een	exclusieve	activiteit	ter	harte	nam,	maakten	wij	een	uitstap	
naar	EURICICE,	het	ondergronds	labo	voor	onderzoek	naar	berging	van		



hoogactief	afval	te	Mol.	Verrassing...	daar	wordt	niets	opgeslagen,	wel	een	meer	
dan	zomaar	onderzoek	gedaan	naar	geschikte	oplossingen	voor	een	toch	wel	
ernstige	aangelegenheid.	Met	een	passende	toelichting	door	een	onderlegde	gids	
kregen	wij	een	duidelijk	beeld	van	wat	er	al	gebeurde	en	nog	te	gebeuren	staat.	
Een	toch	wel	mooie	vaststelling	hierbij	is	dat	onze	Boomse	klei,	die,	jawel	daar	
diep	onder	de	grond	zit,	meer	dan	waarschijnlijk	soelaas	kan	bieden	voor	het	
eeuwenlang	bewaren	van	het	hoogradioactief	afval...		
Een	soms	wel	moeilijk	ritje	in	de	richting	van	Herentals	bracht	ons	in	Restaurant	
De	Repertoire	waar	het	heerlijk	menuutje	met	passende	drankomkadering	
iedereen	blijkbaar	kon	bekoren.		
Dan	naar	het	Art	Center	Hugo	Voeten,	waar	in	een	oude,	totaal	tip	
top	omgebouwde,	graanfabriek	een	tot	de	verbeelding	sprekende		
kunstverzameling	werd	samengebracht.	De	deskundige	gids	wist	daar	een		
16-koppig	gezelschap	te	boeien	voor	soms	heel	bijzondere	stukken	uit	de		
verscheiden	collectie.	

8	november	2018	 De	kunstcollectie	van	de	UA	en	het	atelier	van	Nadia	Naveau	

Een	dagje	kunst	in	Antwerpen!	Weer	een	activiteit	die	volzet	was.	Vijfentwintig	
kunstlieKhebbers	schreven	zich	in	en	kregen	een	dag	Kijne	kunstbeleving.	
De	dag	begon	met	een	inleiding	door	Ernest	Van	Buynder	in	het	gebouw	van	de	
vroegere	Koloniale	Hogeschool,	op	zich	al	een	belevenis.	We	kregen	uitleg	over	
hoe	de	collectie	van	de	UA	ontstaan	is	en	hoe	ze	nog	steeds	groeit.	Daarna	namen	
twee	ervaren	collega’s	de	taak	over	en	leidden	ons	in	twee	kleine	groepen	rond	
langs	de	prachtige	collectie	hedendaagse,	vooral	Belgische,	kunst.	
De	lunch	werd	genuttigd	in	een	Antwerps	monument,	de	brasserie	De	Pelgrim,	
de	thuisbasis	van	het	Bolleke.	
Na	de	middag	kregen	we	een	inkijk	in	het	atelier	van	Nadia	Naveau,	een	
kunstenares	die	in	binnen	en	buitenland	grote	sier	maakt	maar	die	een	zeer	
joviale	gastvrouw	bleek	die	ons	de	gelegenheid	gaf	om	rond	te	neuzen	in	haar	
atelier.	De	inleider	had	voor	de	gelegenheid	een	gedicht	voor	haar	geschreven.	
Eerder	dan	in	haar	atelier	ons	een	glas	aan	te	bieden	troonde	ze	ons	mee	naar	
haar	stamcafé,	het	bruine	kunstenaarscafé	Het	Been.	
De	activiteit	atelierbezoek	houdt	ook	na	dit	bezoek	stand.	

20	november	2018		 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	glas	te	drinken.		Sommigen	zijn	niet	te	beroerd	om	hun	
studentenpet	terug	op	te	zetten	en	mee	te	feesten	in	de	stad.		

30	november	2017		 Herfstlunch	op	het	kanaal…	

Alvorens	aan	de	lunch	te	gaan	brachten	we	een	geleid	bezoek	aan	Tour	en	Taxis.	
Niemand	had	het	verwacht	maar	voor	de	meesten	was	dit	een	zeer	aangename	
verrassing.	De	gidsen	brachten	een	zeer	interessant	verhaal.	Een	historische	en	
architecturale	ontdekking	voor	wie	het	nog	niet	kende	en	toch	nog	verrassingen	



voor	wie	dacht	er	al	alles	over	te	weten.			

En	dan	gingen	we	aan	boord	van	een	van	de	verwarmde	boten	van	Rivertours	
voor	een	programma	met	als	thema’s		“Het	nieuwe	Brussel”	enerzijds	en	een	
stukje	van	“Van	oude	haven	tot	hedendaags	kanaal”	anderzijds.	Tijdens	een	vier	
uur	durende	vaart	van	Brussel	langs	de	groene	gordel	tot	het	sas	van	Zemst	en	
terug	werden	we	begeleid	door	een	gids,	genoten	van	een	heerlijk	Breughelbuffet		
en	live-jazz	door	het	Jazz	Combo	

En	dan	mogen	we	ook	dit	jaar	niet	vergeten	het	initiatief	te	vermelden	van	Henri	
Eisendrath,	een	van	onze	actiefste	leden,	i.s.m.	met	onze	partner	UPV		
Wetenschapskaravaan	14de	seizoen	
In zijn 14de seizoen  organiseerde de Wetenschapskaravaan twee sessies waar  zoals 
gewoonlijk  onderzoeksgroepen van de VUB of kenniscentra van de EhB hun meer 
fundamenteel of praktisch wetenschappelijk onderzoek kwamen voorstellen.	

De eerste sessie was voorzien voor 23 oktober 2018 waar het kenniscentrum ”Urban 
coaching en education” van het departement EDU van de EhB  zijn werk zou  
voorstellen.  
Het ging over “leren leren in en van de stad” met als centrale vraag hoe jij als 
bv  jeugdtrainer, vrijwilliger of leerkracht met de superdiversiteit, uitdagingen en 
kansen van een stad zoals Brussel zou omgaan, In workshops ging men 
naar  antwoorden zoeken op echte praktijkvragen in situaties die herkenbaar zijn voor 
zowel jongeren als  volwassenen. Het was de bedoeling van het kenniscentrum Urban 
Coaching & Education om de middelen, kennis en methodes aan te reiken die het  
door baanbrekend onderzoek ontwikkelde. Het zou een  interactieve en verrassende 
blik op de stad van vandaag en morgen worden.  
De inschrijvingen kamen erg traag op gang maar de dag voor de sessie waren er toch 
11 geïnteresseerden. Een week vóór het evenement liet het kenniscentrum ons spijtig 
genoeg weten dat ze voor een te klein aantal deelnemers hun werk niet zouden 
voorstellen. Einstein dacht daar anders over!	

 De tweede sessie met de onderzoeksgroep Chemical Engineering & Industrial 
Chemie (CHIS) van de VUB was wel  een groot succes. Op die  kleurrijke namiddag 
van 14 november 2018 waar experimenten werden uitgevoerd en laboratoria werden 
bezocht waren er 21 deelnemers. Hier hebben de groep van de professoren Gert 
Desmet en Joeri Denayer het gehad over chemische scheidingsprocessen voor een 
duurzame toekomst. Een van de grootste uitdagingen voor de chemische industrie is 
inderdaad het zuiveren en scheiden van moleculaire mengsels. Het ligt voor de hand 
dat vervuilende gassen of afvalstromen uit chemische fabrieken gezuiverd dienen te 
worden voor ze in de leefomgeving terecht komen. Van voedingsstoffen of 
medicijnen wordt verwacht  dat ze geen vreemde of toxische stoffen bevatten. De 
grote moeilijkheid daarbij is dat het zuiveren of scheiden van zulke mengsels vaak 
zeer moeilijk is en ontzettend veel energie kost. In de groep CHIS wordt onderzoek 
verricht naar de scheidingsprocessen van de toekomst waar  gebruik wordt 
gemaakt  van de meest innovatieve nanotechnieken, nieuwe moleculaire materialen en 



innovatieve processen. Er werden heel wat vragen gesteld en we kregen van 
deelnemers e-mails waar de karavaan gefeliciteerd werd voor de keuze van onderwerp 
en onderzoeksgroep.	

VUB-orkest	

En	tenslotte	konden	onze	leden	opnieuw	vrijkaarten	bekomen	voor	de	concerten	
van	het	VUB-orkest	onder	de	titel	“Luchtvaardig”		te	Tienen,	Brussel,	Bredene,	
Lier	en	Genk.	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!		


