
 

 

Lieve vrienden: controleer regelmatig onze webstek: https://www.mebruzalem.be/ 
voor updates en details i.v.m. de activiteiten. 

 

Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan biedt de VUB aan al haar 
personeelsleden én gepensioneerden (met partner en inwonende minderjarige 
kinderen) gratis een dagje Paira Daiza aan. De VKP-leden van EhB en UZBrussel 
kunnen aan gereduceerde prijs deelnemen. Volledige informatie vinden jullie op de 
volgende webpagina (inschrijven via luik ‘praktisch’): VUB goes Pairi Daiza | Vrije 
Universiteit Brussel 
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 SEPTEMBER  2021DIGITALE

PROGRAMMA NAJAAR 2021

17 OKTOBER 2021 – DAGUITSTAP PAIRI DAIZA MET DE VUB

https://www.mebruzalem.be/
https://www.vub.be/vub-goes-pairi-daiza?utm_medium=Email&utm_source=EloquaM&O%2520Familiedag%25202021%2520MIX%2520paira%2520daiza%2520reminderM&O%2520Familiedag%25202021%2520MIX%2520paira%2520daiza%2520reminderPersoneel#praktisch
https://www.vub.be/vub-goes-pairi-daiza?utm_medium=Email&utm_source=EloquaM&O%2520Familiedag%25202021%2520MIX%2520paira%2520daiza%2520reminderM&O%2520Familiedag%25202021%2520MIX%2520paira%2520daiza%2520reminderPersoneel#praktisch


 

Een bezoek aan de Atlantic Wall, een overheerlijk lunchke en meeslepende 
jazz, dat zijn de ingrediënten voor onze Herftslunch 2021.  Onderhand staat het 
al goed bekend dat het met onze Lente- en dus 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, kun je niet zomaar eerder waar laten 
optreden. Een passende locatie vonden wij in 
Bredene, VC DE FAKKEL, Zwanenlaan 11.  

  

10u15: bezoek  aan de Atlantic Wall (WO I en 
WO II) in Raversyde. 

  

13u00: zetten ons aan de tafel in het VC DE 
FAKKEL voor een heerlijke lunch, ’t zeitje 
waardig. Een apero met warme hapjes, een 
bordje paté met passende garnering, 
kabeljauwhaasje met Bredenoare-saus, als 
dessert een mikado-pannekoekje, tot slot koffie 
met versnapering.... Alles met bijpassende 
bubbels, dranken en een jazzy muziekje... 

  

14u30: eigenzinnig jazzcombo, oppeppende, genietbare, boeiende en herkenbare 
jazz opgedirkt met gedichten en bindteksten gebracht door Ingrid Vanrutten 
(ondertussen bekend van bij het VUBorkest) 

  

17u00: zal het zowat zijn wanneer wij er een einde aanbreien... 

  

In functie van de inschrijvingen en keuze voor vervoer zorgen wij voor een autobus 
aan het station van Oostende, die zou dan zowat vanaf 09u00 tot 09u45 de 
treinreizigers oppikken en naar Raversyde brengen. Die autobus staat verder ook in 
voor het vervoer van Raversyde naar De Fakkel en aan het einde van de dag terug 
naar het station. 
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21 OKTOBER     ⎯   ’t ZEITJE...    ⎯     HERFSTLUNCH



Wij verwachten bij de inschrijving dan ook duidelijke keuzes! Eigen vervoer of  
trein. Noteer dat de autobus stipt om 09u45 vertrekt aan het station van 
Oostende!!! 

  

Voor het geheel van deze dag, een zeer democratische all-in kost van 35 €. 
Inschrijven met keuze van vervoer!, gelet op de optie autocar, uiterlijk 12 
oktober! via vvub@vub.be 

Storten eveneens uiterlijk 12 oktober, graag op onze nieuwe rekening!!!  

BE16 0689 4243 7374 van de Vriendenkring met vermelding “Herfstlunch”.  

  

Verdere details in verband met het vervoeraanbod worden aansluitend op 12 oktober 
uitsluitend per mail !!! overgemaakt aan de deelnemers. 

 

 

Als alles nu normaal mag 
verlopen dan hebben wij 
opnieuw een concertreeks 
dit jaar. Na het verplichte 
uitstel in 2021 had het 
orkest na plan A een plan B, 
maar ook dat diende 
uitgesteld, dan maar een 
plan C (het resultaat 
kunnen jullie zien en 
beluisteren op vuborkest ). 
Als jullie daarop dan 
klikken, kijk dan meteen 
eens naar de uitvoering van 
“De gedachten zijn vrij”, 
een volledig coronavrije 
opname van de hymne met 
de prachtige stem van 
Deborah. Nog een 
warmhouder… op YouTube 
dit keer bij 
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VUB ORKEST: VAN PLAN C 2020… NAAR DE CONCERTEN IN 
2021 – opnieuw vrijkaarten voor leden Vriendenkring!

mailto:vvub@vub.be
https://vuborkest.vub.be/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=A8y7IMjzAvo


www.deMens.nu zijn de “15 minuten verwondering” van Jurgen Wayenberg, al 
25 jaar dirigent bij het VUBorkest) te zien.  

En opnieuw zijn er vrijkaarten voor de leden van de Vriendenkring! Eén 
vrijkaart per aanvrager enkel via website vuborkest en dit vanaf 1 oktober!!!   

 

 

Een atelierbezoek bij beeldhouwer en VUB-vriend Johan Tahon in Oudenaarde 
met aanknopend een maaltijd in een restaurant aldaar wordt voorbereid om hopelijk 
in november te kunnen doorgaan. Details en bevestiging volgen nog!  
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VOORLOPIG GEPLAND ATELIERBEZOEK – NAJAAR 2021

  KORT VERSLAG VAN VORIGE ACTIVITEITEN VAN DE VKP... 

https://demens.nu/2020/12/31/15-minuten-verwondering-jurgen-wayenberg-over-de-betovering-van-de-muziek-vanaf-2-januari/
https://vuborkest.vub.be/index.php


 

Online activiteit rond de saxofoon door de nieuwe voorzitter em. Prof. dr. ir. 
Leo Van Biesen  
Een laatste online activiteit voor de VKP-leden werd op donderdag 24 juni via Teams 
gehouden. De voordracht kan herbekeken worden via de volgende link . 

De online voordracht was een herwerkte versie van wat op 27 november 2014 voor 
de VKP gebracht werd in Aalst, de thuisbasis van Leo Van Biesen. De lezing werd 
ondersteund door een Powerpointpresentatie met muzikale fragmenten en 
filmbeelden. Als afsluiter werden drie jazz nummers op alt-, tenor- en 
baritonsaxofoon gestreamd die gebracht werden tijdens de VUB Nieuwjaarszitting 
van januari 2020, bij de viering van de personeelsleden met 20, 30 en 40 jaar dienst 
en de huldiging van personeelsleden die in het voorbije jaar met pensioen gingen.  

 

De nieuwe voorzitter em. Prof. Leo van Biesen werd tijdens deze plechtigheid in 
open lucht geïnterviewd door Liesbeth Bernolet over de VKP en bracht nadien twee 

live jazz nummertjes op alt saxofoon... 

 

 

30 enthousiaste leden van de VKP hebben deelgenomen aan de eerste post-corona 
daguitstap activiteit op de Campus Oefenplein VUB.  

De gewezen voorzitter Jim Van Leemput werd eerst gehuldigd voor zijn kundige 
leiding van de VKP, waarna we met twee groepen een geleid bezoek aan het 
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 24 JUNI 2021 – 14u30   MY SAX-LIFE IS BEAUTIFUL 

16 SEPTEMBER 2021  – WANDELING OP DE VUB CAMPUS 
OEFENPLEIN 

 2 JULI 2021 – HULDIGING PERSONEELSLEDEN VUB DIE IN 2020 
MET PENSIOEN EN EMERITAAT GEGAAN ZIJN 

 16 SEPTEMBER 2021 – WANDELING OP DE CAMPUS 
OEFENPLEIN VAN DE VUB 

https://vub-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/lvbiesen_vub_be/Documents/Opnamen/VKP%2520online%2520activiteit%2520rond%2520de%2520saxofoon%2520(My%2520sax%2520life%2520is%2520beautiful)%2520met%2520muziekoptreden%2520op%2520de%2520Nieuwjaarszitting%2520VUB%25202020-20210624_143218-Meeting%2520Recording.mp4?csf=1&web=1&e=LSUXa8.


vernieuwde 
beeldenpark van 
de VUB 
aflegden met als 
de deskundige 
gidsen, Bjorne 
Baeten 
(medewerkster 
Pilar VUB) en 
em. Prof. dr. 
Willem Elias. Op 
de middag 
genoten we van 
een heerlijke 
maaltijd in ‘t 
Complex. In de 
namiddag 

kregen we in auditorium D.003 een uiteenzetting over het ‘Living Campus Walk’ 
project van de VUB door Rebecca Lefevere, Policy Officer bij Strategie & 

Beleidsvoorbereiding. Ze kon ons verder met beeldmateriaal uitleggen hoe de VUB 
aan de slag gaat rond het klimaat en de uitdagingen rond de natuur en het water. 
Nadien konden we een wandeling volgens traject van de Living Campus Walk 
aanvangen. Het schitterende weer zorgde er tevens voor dat deze dag een 
aangename start was voor verdere fysieke activiteiten! 
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 BELANGRIJK NIEUWS VOOR DE VKP-LEDEN MET EEN 
VUB.AC.BE E-MAIL ADRES... 



Sommigen oud-VUBbers onder ons die nog gebruik magen van hun vub.ac.be e-mail 
adres ontvingen onderstaande tekst. Het is momenteel onduidelijk of de geplande 
deadline wel zal standhouden, maar we raden je aan de voorgestelde procedure te 
volgen om over te schakelen naar het nieuwe vub.be domein. Indien je dat niet doet 
riskeer je in de toekomst geen mails met uitnodigingen voor de grote VUB-events te 
ontvangen... 

Indien je die mail account toch al niet consulteerde is het misschien een idee om 
hem te re-activeren? Liever niet? Laat ons dan jouw persoonlijk e-mail adres kennen 
aub, dan kunnen we tijdig verwittigen van aankomende of in laatste instantie 
afgelaste evenementen! Eén mailtje naar vvub@vub.be en we noteren het jouwe.  

Papier besparen kan zo ook, liever deze Flash enkel per mail? Zelfde adres!  

Beste, 

VUB IT heeft de intentie om de in 2016 ingezette migratie naar de Microsoft 
Office365 cloud en het vub.be maildomein af te ronden uiterlijk 27/09/2021. 
Het gaat nu nog om ongeveer 1000 actieve gebruikers van de SISC IMAP/POP 
server. Indien U toch nog geen Office365 mailbox mocht hebben, contacteer 
dan de VUB Service Desk.  

Ook hierna zal u nog bereikbaar zijn op uw oude vub.ac.be mail-adres doch 
er geen nieuwe berichten meer mee kunnen verzenden. Alle inkomende mail zal 
automatisch aangeleverd worden in de Office365 mailbox (vub.be) welke u al 
een zekere tijd gebruikt.  

Voor een vlekkeloze fusie dienen er echter nog enkele stappen uitgevoerd te 
worden. Indien u dit bericht ontvangt, betekent het dat u nog een of 
meerdere van onderstaande akties dient te verrichten.   

1) De huidige doorverwijzing van vub.ac.be naar vub.be gebeurt door middel 
van een zogenaamde "forward" op de oude mail server. Daarin bevinden zich 
soms ook nog een aantal verwijzingen naar externe mail providers (Telenet, 
Proximus, Yahoo, Gmail, Hotmail).  
Gelieve elke verwijzing naar een ander mail-adres dan vub.be daar uit te 
verwijderen. Vanaf 27/09/2021 zal VUB IT hiertoe zelf overgaan.   

2) Automatische antwoorden op de oude vub.ac.be server (meldingen van 
adreswijziging, vakanties, ziekte-afwezigheden e.d.) dienen daar ook 
verwijderd te worden en uitsluitend ingesteld te worden binnen Microsoft 
Office365 zoals uiteengezet in dit Knowledge Base artikel:  https://
vub.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010448  Vanaf 
27/09/2021 zal VUB IT de automatische antwoorden verwijderen van de oude 
mail server.  

3) Mail-archieven (oude mail mappen) op de vub.ac.be mail server dienen 
door de gebruiker zelf overgezet te worden naar Microsoft Office365.  
Programmas als Outlook, Apple Mail, Thunderbird en andere laten toe om 
berichten en mappen te verslepen van de ene naar de andere "account". Voor 
een overgrote meerderheid van de mails stelt dat geen probleem. Bij mappen 
met veel of erg grote berichten dient u het mailprogramma ruim de tijd te 
geven en het niet voortijdig af te sluiten, verlies van een deel van uw 
mail kan dan het gevolg zijn.  
Opmerking: met onze (Roundcube) Webmail is berichten/mappen overbrengen 
naar Office365 NIET mogelijk.  
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mailto:vvub@vub.be
https://vub.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010448
https://vub.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010448
https://vub.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010448


We vragen u vriendelijk om deze overdracht af te ronden uiterlijk 
27/09/2021. VUB IT zal dit NIET voor u doen.  

4) Eens voorgaande stappen uitgevoerd, vragen we u de oude mail account 
(server: pop.vub.ac.be of imap.vub.ac.be, login met uw netid en paswoord) 
te verwijderen uit uw mail programma zodat u geen verbinding meer maakt met 
de oude server.  

Voor meer informatie of assistentie kan u, zoals steeds, terecht bij de VUB 
Service Desk op  https://vub.service-now.com/sp?sysparm_stack=no
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https://vub.service-now.com/sp?sysparm_stack=no

