
Activiteitenverslag 2016 

De Algemene Vergadering van het voorbije werkingsjaar 2015 werd 
gehouden op 25 februari 2016. 

Met zo een goede 20 tafels van 2, ging de vergadering door in het 
restaurant “De Tafel van  2” van ons gewezen bestuurslid Gert De Coorde 
in Ninove, werd de samenstelling van de AV, de RVB en het DB (zie 
hierna) voor het lopende jaar bevestigd, werden het werkingsverslag 2015, 
de rekeningen 2015 en de begroting 2016 goedgekeurd. De verdere 
planning van de activiteiten voor 2016 werd eveneens voorgelegd.. 

Er werden twee vergaderingen van de Raad van Bestuur 
gehouden, respectievelijk op 12 april 2016 en 20 december 2016 waar de 
nodige beslissingen konden genomen worden.  
Om allerlei redenen bleek het moeilijk om in aantal te vergaderen. Dat 
neemt niet weg dat via een aantal kleinere vergaderingen en via 
elektronisch overleg de werking verzekerd werd. 

Secretaris van onze vereniging lijkt wel een risicoberoep. Na het 
wegvallen van Norbert Van Yperzeele als secretaris om 
gezondheidsredenen vorig jaar zag nu ook Veerle Magits zich, om 
gezondheidsredenen, verplicht haar activiteiten voor UPV en VKP stop te 
zetten in de loop van 2016. 
De gesprekken met de VUB over de vraag voor logistieke steun werden 
daardoor nog dringender. Deze gesprekken zijn niet ten einde maar 
intussen hebben we het geluk reeds gedeeltelijk te kunnen rekenen op de 
zeer bekwame en zeer bereidwillige hulp van Nancy Janssens, die het 
beheer van het ledenbestand, geen sinecure, heeft overgenomen van Veerle 
Magits. Er moeten nog verdere afspraken gemaakt worden over de 
verdeling van haar inzet tussen de personeelsdienst en de VKP. 

We hebben 2016 dus moeten afsluiten zonder secretaris. Tijdens de 
eerstvolgende Raad van Bestuur zou, dringend, een nieuwe secretaris 
moeten gevonden worden. Er zijn gesprekken aan de gang met UPV om 
opnieuw hun vertegenwoordiger in onze Raad van Bestuur de functie van 
secretaris te laten opnemen. De nieuwe directeur van UPV heeft beloofd 
dit goedwillend te zullen bekijken van zodra hij een beetje ingewerkt is in 
zijn nieuwe functie. 



Communicatie is voor alle verenigingen cruciaal, dus ook voor ons. In het 
werkjaar 2016 werden onze communicatiekanalen enerzijds op de proef 
gesteld maar anderzijds werd een belangrijke aanzet gegeven om onze 
communicatie te vernieuwen en te verbeteren. 

Enerzijds was er het wegvallen van onze secretaris waardoor het heel wat 
moeilijker was om een Nieuwsflash samen te stellen. Bovendien zette 
onze drukker, Fernand Van Hulle, zijn praktijk stop, op zijn gezegende 
leeftijd mag dat wel, maar dat maakt het voor ons niet gemakkelijker. 
Gelukkig konden we nog even rekenen op zijn ijverige echtgenote, Maria 
Van Rey, om ons uit de nood te helpen. We zijn dus op zoek naar een 
nieuwe drukker, maar liefst een die ons dezelfde faciliteiten verleent. 

Ondanks deze tegenslagen gelukten we er toch in twee edities van onze 
Nieuwsflash de deur uit te sturen, een eerste in mei 2016 en een tweede in 
september 2016. 

Een ander zorgenkindje van onze communicatie was ook dit jaar het 
adressenbestand. We waren aardig op weg om alle problemen 
dienaangaande op te lossen toen helaas onze secretaris ziek viel. Nancy 
Janssens heeft beloofd die draad terug op te pakken en te zorgen voor een 
perfect bestand. 

Echt perfect kan het echter niet zijn omdat te weinig leden de moeite 
nemen om ons hun, eventueel gewijzigd, e-mailadres kenbaar te maken. 
We werken aan een strategie! 

Het is niet omdat we gepensioneerden zijn dat we niet mee wensen te gaan 
met onze tijd. We hadden reeds een Website dankzij de bereidwillige 
medewerking van Klaas Chielens, die met de beperkte middelen die wij ter 
beschikking stelden en de beperkte tijd die hij had omwille van 
professionele redenen er het best mogelijke van maakte, waarvoor meer 
dan dank. 

Bij de analyse van wat we zouden kunnen doen om de bestaande website 
te verbeteren werd duidelijk dat de inleiding te eenzijdig was. Jan Veny 
bood aan om, samen met Henri Eisendrath, een nieuwe inleidende tekst te 
schrijven. 



De idee groeide om een heel nieuwe website te bouwen.  Al snel werd 
besloten de ontwikkeling van de nieuwe website uit te geven aan een 
privéfirma. 
Na een eerste bijeenkomst van de werkgroep website (Jim, Henri, Jan, 
Klaas), onderzocht Henri de mogelijke spelers op de markt. Op de Raad 
van Bestuur  van 20.12.16 werd unaniem beslist de VKP-website uit te 
besteden aan de firma  Trinome.  Het simpele Nieuwsflash werd niet 
flashy genoeg bevonden en een korte brainstorm leverde als suggestie de 
naam MeBRUzalem. Daarmee ging Trinome aan het werk. De site zal ook 
aangepast zijn voor tablet-en smartphonegebruik. 

Na een nieuwe vergadering (24.01.17) van de werkgroep (aangevuld met 
Francis en Sabine voor respectievelijk EhB en UZ) werd Henri Eisendrath 
aangeduid om de verdere opvolging met Trinome te verzekeren (laatste 
vergadering 01.03.17). 

Het resultaat zal voorgelegd worden op de Algemene Vergadering. 

Aan de relaties met de instellingen werd verder gewerkt. 
De voorzitter heeft onmiddellijk bij haar aanstelling een onderhoud 
gevraagd met de nieuwe rector van de VUB, Caroline Pauwels. In een kort 
persoonlijk gesprek drukte zij haar belangstelling uit voor onze vereniging 
en de hoop dat we tot een samenwerkingsverband zouden kunnen komen 
dat een win-win zou betekenen voor iedereen. 

Een onderhoud was voorzien kort voor het einde van 2016 met de 
bedoeling de resultaten van dat gesprek mee te nemen naar de 
Nieuwjaarszitting maar de agenda van de rector was te vol.  Er zijn nieuwe 
afspraken gemaakt en er komt … in mei… een onderhoud met haar en 
prof. Patrick Stouthuysen. Wait and see. 

Al enkele jaren zijn er leden die aandringen op het herzien van een aantal 
punten in onze statuten. Er werd een werkgroep samengesteld, er werd een 
eerste afspraak gemaakt en toen dat fout liep werd er een Doodle gemaakt, 
maar er werd geen geschikte datum gevonden om samen te komen. De 
mankementen aan onze statuten, als die er al zijn, zijn in elk geval niet van 
die aard dat we niet kunnen werken. Het voornemen blijft bestaan om deze 
werkgroep samen te roepen. 



De vele activiteiten vormen de aantrekkingskracht van onze vereniging  

4 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie VUB en huldiging personeelsleden en 
nieuw gepensioneerden 
Naar jaarlijkse gewoonte geeft de VUB op de eerste maandag na de 
wintervakantie een nieuwjaarsreceptie. De Vriendenkring biedt vooraf een 
glaasje aan, aan alle gehuldigden. Dan volgt de plechtige huldiging van de 
personeelsleden met een bepaald aantal 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 

? januari 2016 Nieuwjaarsreceptie 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 nog gesprekken voeren 
met het ziekenhuis. Wij streven ernaar al onze leden gelijk te behandelen. 

25 februari 2016 Lentelunch Ninove 

Aansluitend op de Algemene Vergadering hielden we onze lentelunch in 
het restaurant “DE TAFEL VAN 2” We genoten van heerlijke schotels en 
dronken uitstekende wijnen. Verder werd er een passende hulde gebracht 
aan de uittredende secretaris, onze Norbert, die het wat rustiger moet gaan 
doen. Met Veerle (Magits) hadden wij alvast een nieuwe secretaris weten 
te strikken... Wij konden toen nog niet weten dat ook zij zou moeten 
stoppen om gezondheidsredenen. 

23 juni 2016   Viergangen-BBQ 

Niet naar traditie dit keer was het weer… voor het eerst sinds heel lang 
moest er gestart bij een meer dan gewoon regenweer – een kleine 
zondvloed net op het moment dat wij er moesten aan beginnen. Met meer 
dan natte voeten en nadat alles nog eens opnieuw drooggelegd kon 
worden, werden de eerste welverdiende bubbels uitgegoten – heel wat 



beter al. Onze Luc verraste de deelnemers met toch wel  bijzondere  
voorgerechtjes in blik… fijn en origineel. Na regen de gekende 
zonneschijn en alles op normaal aan “de braai” met als frishouders 
smaakvolle Elzasser wijnen van onze Eric. Afsluiten met nog een lekker 
kopje koffie en taart. Een ervaring die door meer dan zeventig deelnemers 
dit jaar kon gedeeld worden. Benieuwd wat 2017 qua weer en vooral qua 
kwaliteit gaat brengen. Het mag gerust terug eentje zijn met bonus voor de 
vlugge beslissers en nog meer deelnemers zou leuk meegenomen zijn dan. 

27 september 2016  Academische opening VUB 

Gewoontegetrouw namen een groot aantal van onze leden deel aan de 
academische opening. Die greep dit jaar opnieuw plaats in Bozar, in het 
centrum van de stad. Dit event was bijzonder omdat we na 8 jaar weer 
eens een nieuwe rector kregen. Iedereen keek uit naar haar openingsrede. 
Ze wist perfect haar enthousiasme op het publiek over te brengen. Ze 
dankte met recht en rede de uittredende rector. Iedereen is ervan overtuigd 
dat ze alles in het werk zal stellen om de VUB verder vooruit te stuwen. Er 
werd nog genoten van het optreden van Bent Van Looij en er werd 
geklonken op het nieuwe academiejaar. 

29 september 2016   Plechtige opening academiejaar 2016 - 
2017  Erasmushogeschool Brussel. 

De opening vond plaats in het Kaaitheater te Brussel. 
Jaar na jaar profileert de Erasmushogeschool, partner van de VUB, zich 
bijzonder sterk  als hogeschool die gaat voor Brussel Hoofdstad, met de 
klemtoon op de internationale dimensie. 
De kunstdepartementen Rits & Conservatorium verzorgden de 
openingsplechtigheid, inspirerend, innovatief, gewoon schitterend!  
De Erasmushogeschool is er klaar voor was de kern van de speech van de 
Algemeen Directeur. 

13 oktober 2016  Bezoek Atelier Bilquin en Museum Guislain (Gent) 

We werden met open armen ontvangen in het atelier van Jean Bilquin in 
Drongen.  Willem Elias die al lang bevriend is met Jean Bilquin en 
verschillende essays over hem geschreven heeft gaf ons een interessante 
inleiding. Hij schetste de evolutie van het werk van de jonge figuratieve 



schilder eerst tot pure abstractie en daarna tot er langzaam terug 
menselijke figuren in zijn werk verschijnen. Bilquin is niet een kunstenaar 
van één medium en we maakten dan ook kennis met een ander, misschien 
nog belangrijker aspect van zijn kunst, m.n. zijn beelden. Jean Bilquin zelf 
bleek ook een zeer aimabel verteller die, met passie, persoonlijke 
aanvullingen gaf bij de uitleg van Willem Elias waardoor dit bezoek een 
unieke gebeurtenis werd.  

Na de uitleg kregen we de gelegenheid vrij rond te neuzen in het atelier om 
tenslotte in zijn leefkamer te belanden waar zijn doch- ter en zijn vrouw 
ons ontvingen met een drankje en een hapje.  

Tussen het bezoek aan het atelier en het Museum Guislain werd de 
innerlijke mens versterkt. In het Museum Dr. Guislain bekeken we hun 
verzameling ‘outsiderskunst’. Deze verzameling kunst is gemaakt door in 
hoofdzaak, maar niet noodzakelijk, psychiatrische patiënten. We kregen 
een leerrijke begeleiding door een gids, vast verbonden aan het museum. 
Het minste wat je van deze kunst kan zeggen is dat ze wonderlijk is, soms 
ook wonderlijk mooi, heel vaak bevreemdend.  

27 oktober 2016   Shalom! Een kennismaking met de Joodse gemeenschap 
in Antwerpen 

35 VKP-ers maakten kennis met de Joodse gemeenschap in Antwerpen. 
Bij koffie en cake in het Lindnerhotel op het Kievitsplein luisterden ze 
naar het verhaal van de gidsen over de historiek van de orthodoxe en de 
ultraorthodoxe Chassidische Joden en hoe zij, ten gevolge van de 
vervolgingen, bij ons belandden, vooral vanuit Oost-Europa. Daarop 
volgende een wandeling door de wijk van de Chassidische Joden. We 
bezochten een synagoge waar onze Joodse gastvrouw vertelde over de 
Thora, de Joodse bijbel met alle voorschriften en regels, feesten, werken, 
bidden, pruiken, enz.   We genoten van een koosjere maaltijd waarbij  één 
van de eigenaars van het restaurant op een zeer humoristische manier 
vertelde alles over wat ‘koosjer’ betekent. 

Een wandeling door de diamantwijk sloot de dag af. 

18 november 2016 Sint-Verhaegen 



Naar aloude traditie nemen een aantal van onze leden deel aan de jaarlijkse 
herdenking van de stichter van onze universiteit. Gelet op de 
terreurdreiging hing er dit jaar rond de herdenking wel een andere sfeer. 
Het deed goed te zien dat noch de ouderen, noch de jongeren zich lieten 
afschrikken 

23 november 2016  Bezoek aan de tentoonstelling De-generaties in De 
Markten, te Brussel 

Op uitnodiging via e-mail had de Vriendenkring i.s.m. UPV nog een 
verrassing in petto.  

Willem Elias is onlangs met pensioen gegaan en dat mag iedereen weten. 
Willem heeft in zijn carrière heel wat Belgische kunst verzameld. Naar 
aanleiding van zijn pensioen organiseerde hij een overzichtstentoonstelling 
met kunstenaars met wie hij in zijn carrière optrok. Het gaat om klinkende 
namen als Fred Bervoets, Liliane Vertessen, Sam Dillemans en Koen Van 
Den Broek…  

In totaal een tachtigtal kunstenaars waarmee Willem Elias momenten heeft 
beleefd: gegeten, gedronken, gepromoot, geschreven, ingeleid. 
“Compagnons de Route(s)” noemt hij ze zelf. Voor de kunstliefhebber een 
waar genot.  

Dat deze tentoonstelling perfect paste binnen onze activiteiten illustreren 
de woorden van Willem Elias zelf: “Er vallen een paar rode draden 
doorheen de tentoonstelling te weven. Er is ten eerste de reis als metafoor 
voor het leven of etappes ervan”, schrijft Willem Elias over zijn 
tentoonstelling. “Er is ook de hand als symbool van het gebaar waar de 
vriendschap mee (uit)gedrukt wordt. En er is de eigenschap van de 
kunstenaar om een ander perspectief op de werkelijkheid te tonen.”  

Een etappe van het leven en vriendschap... een korte samenvat- ting van 
dat waar onze kring voor staat. 

24 november 2016    Herfstlunch in Norrland Wemmel, bezoek Huis-
Museum René Magritte (Jette) 

We bezochten het Huis-Museum René Magritte in Jette. Het Huis-Museum 
is wat het zegt te zijn. Het is het huis waar Magritte gewoond heeft in 



Jette. Er hangen weinig originele werken van Magritte maar de enkele die 
er hangen zijn zeker interessant. Het museum bezit wel veel documenten, 
waaronder vele foto’s, die een beeld geven van zijn leven.  

Je treedt hier binnen in zijn universum: hij haalde zijn inspiratie uit de 
gewone dagelijkse dingen rondom hem. Ongeveer de helft van zijn oeuvre 
is hier gemaakt. De benedenverdieping, waar Magritte woonde, is 
grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard. De gidsen, waarbij ons 
trouw lid Annemie Henkens, wijzen graag op de vele details van het huis 
die terugkeren in zijn werken. De verdieping was geen deel van het 
appartement van Magritte maar maakt nu wel deel uit van het museum. Er 
wordt een zeer interessant project getoond. Het museum heeft naar beste 
vermogen werken gereconstrueerd die in de loop der jaren verdwenen. 
Omdat we stilaan teveel succes krijgen (voor de lunch waren er meer dan 
70 inschrijvingen) hebben we ons moeten opsplitsen in twee groepen. 
Terwijl de ene groep het museum bezocht werd de andere groep, bij koffie 
of thee en een koekje, vergast op een surrealistisch optreden van de 
dichter/performer Philip Meersman in het Gemeenschapscentrum 
Essegem. ) 

De lunch had plaats in restaurant Norrland, Hotelschool Wemmel. We 
genoten van een echte gastronomische viergangenmaaltijd  

In 2016 namen de leden van de Vriendenkring deel aan twee bezoeken in 
het kader van De Wetenschapskaravaan. De Wetenschapskaravaan is een 
samenwerking tussen UPV en onze Vriendenkring. 

26 april 2016   Bezoek vakgroep Menselijke Fysiologie (MFYS) en het 
Brussels Laboratorium voor Inspanning en Topsport (BLITZ)  

Wat aantal deelnemers betreft was dit een succes. We werden ontvangen 
door Prof. Romain Meeusen.  Meteen was de boodschap duidelijk: 
“bewegen is uitstekend voor het brein. Het stelt de cognitieve veroudering 
uit”. Het aantal onderzoeksprojecten voorgesteld door professor Meeusen 
was indrukwekkend. Het onderzoek bestaat uit een ruim domein waarin de 
invloed van bewegen op de activiteit van de hersenen wordt bekeken. 
Meestal fundamenteel onderzoek in samenwerking met groepen uit de 
faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB maar ook met 



onderzoeksgroepen met internationale reputatie in het buitenland. Na die 
levendige uiteenzetting illustreerden collega’s van de onderzoeksgroep dit 
onderzoek door verschillende topics. Professor Bart Roelands belichtte een 
studie waarin men de limieten van vermoeidheid tijdens inspanningen  en 
de invloed van mentale vermoeidheid op het prestatieniveau onderzocht.  
Dr. Cajsa Tonali toonde ons duidelijk hoe de cognitie bij diabetespatiënten 
beïnvloed wordt door de aandoening, maar hoe regelmatige beweging een 
positief effect kan hebben en prof. Bas de Geus maakte duidelijk dat 
fietsen en joggen  een positieve invloed hebben op de gezondheid, maar 
dat die effecten veel kleiner zijn in de stad dan op het platteland. 
Na de koffiebreak hebben we de gelegenheid gekregen om de testruimtes 
voor topsporters te bezoeken en deel te nemen aan demonstraties, o.a. in 
de klimaatkamer met aanpassing van vochtigheid en temperatuur ( 5 tot 50  
C) en in de hoogtekamer waar men de situaties van het hoogtegebergte kan 
simuleren. In deze hoogtekamer is rector Paul De Knop  komen trainen 
voor zijn expeditie naar de Himalaya 

22 november 2016     Bezoek aan het kenniscentrum Mobile & Wearable 
van de Erasmushogeschool Brussel 

De kenniscentra zijn aan de Erasmushogeschool de tegenhangers van de 
onderzoeksgroepen aan de VUB. Er waren voor dit bezoek aan de 
“oevers” van het kanaal in Anderlecht 17 deelnemers ingeschreven. Dat 
mag men wel een succes noemen. Spijtig genoeg weinig collega’s of 
alumni van de EhB..  
De senior onderzoeker Christoph Benoit gaf ons op interactieve wijze een 
breed overzicht  van het  praktijkgericht onderzoek naar de integratie van 
mobiele en wearable (draagbare) technologie (bvb. een polsband) in de 
privésfeer en in bedrijfsprocessen. Dit onderzoek, dat in nauwe 
samenwerking met het werkveld gevoerd wordt, beoogt niet alleen 
technologische aspecten van mobiele en wearable toestellen, maar ook 
designaspecten. Er was veel interesse voor de  uiteenzetting van Frederick 
Vleminckx over de veiligheid van persoonlijke gegevens “in the cloud” . 
Uiteraard werden ook laboratoria onder begeleiding van  Arno Geens.  
Voor  vele deelnemers was deze sessie   een echte “eye opener” . 

We hebben een bijzondere samenwerking opgezet met Uitstraling 
Permanente Vorming. Daardoor kunnen onze leden  behalve aan onze 



eigen ook deelnemen aan alle activiteiten van UPV aan dezelfde 
voorwaarde als de leden van UPV. Een gelegenheid die ze niet onbenut 
laten. Vele tientallen van onze leden maken daar graag en veelvuldig 
gebruik van. 

En tenslotte konden onze leden opnieuw vrijkaarten bekomen voor de 
concerten van het VUBorkest onder de titel “Brandend” in het kader van 
de viering 45 jaar  deMens.nu (UVV) te Bredene, Genk,  Gent,  Antwerpen 
en Brussel en dat deden ze, naar onze vaststelling,  gretig… Verschillende 
honderden leden, vooral voor de concerten te Brussel, Antwerpen en Gent 
konden genieten van een mooi programma gebracht door een steeds 
opnieuw verrassend orkest dat ondertussen meer dan zijn strepen verdiend 
heeft! Daarbovenop werden de aanwezigen dan nog eens verwend op een 
aansluitende receptie. Een dubbelslag die blijft hangen en laat uitkijken 
naar wat 2017 zal brengen met het thema “Aarde”. Tot dan in het najaar! 


