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INHOUDSOPGAVE 
 

Academiejaar 2021-2022 

 
Hierbij het overzicht van al onze activiteiten van het werkjaar 2021-2022 in 
oplopende volgorde van de datum. 
 
Details van ieder item kunt u bekijken door naar beneden te scrollen tot op de 
gewenste pagina.  
 

datum onderwerp pagina 

zondag 26 september 2021 Opening van het academiejaar 2021-2022 22 

vrijdag 8 oktober 2021 Prof. Dr. Jan Dumolyn: Middeleeuws Brugge, het New York van zijn tijd? 20 

zaterdag 16 oktober 2021 Algemene Ledendag, organisatie VVA-Brussel 19 

vrijdag 12 november 2021 Sven Arnouts: Artificiële Interlligentie in de praktijk. 21 

dinsdag 23 november 2021 Hugo Brouckaert: Rijmplekken 17 

dinsdag 7 december 2021 Michel Deruyttere: Stetoscoop aan de haak. Witte jassen gaan vreemd 18 

dinsdag 7 december 2021 Deze lezing werd vervangen door een WEBINAR-versie 18 

vrijdag 17 december 2021 Sarah D'hondt: omwille van covid verplaatst naar 25 september 2022 - 

zaterdag 15 januari 2022 Viering 50 jaar VVA-Regio Brugge 23 

dinsdag 8 februari 2022 Bruno Comer: Wijnendale 1940 16 

vrijdag 25 februari 2022 Prof. Dr. Willie Van Peer: Wat is goede literatuur? 15 

dinsdag 8 maart 2022 Ignace Thevelein: De Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach 14 

vrijdag 25 maart 2022 Dr. Ir. Filip Pattyn: Genetica en onze gezondheid 13 

vrijdag 22 april 2022 Prof. Dr. André Decoster: Contouren van een belastinghervorming 12 

donderdag 5 mei 2022 Wandeling rondom de wallen van Sluis 11 

dinsdag 17 mei 2022 Bedrijfsbezoek aan International Car Operaters (ICO) 10 

26 t/m 29 mei 2022 Vierdaagse reis naar Nederland 4-8 

dinsdag 28 juni 2022 Wandeling rond de Markt 5 

zaterdag 6 augustus 2022 Wandeling Kampveld 2 

zondag 28 augustus 2022 VVA-vriendenuitstap naar Mechelen 3-4 
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Kampveld 
Zaterdag 6 augustus 2022 om 14.00 uur 

Infobord Kampveld dichtbij de kerk van Waardamme 

Beste VVA-vrienden,  

Als de Bruggelingen willen wandelen kiezen ze 

gemakshalve voor de Vesten of voor Tillegembos of 

Ryckevelde. Maar wij willen u laten kennismaken met 

een onbekende parel aan de Zuidkant van Brugge 

gelegen, het Kampveld. 

Dit gebied dat tot het landschapspark Bulskampveld 

behoort, ligt in de bosrijke omgeving van Oostkamp. Het 

294 ha grote domeinbos Kampveld bestaat uit vier delen: 

Rooiveld, Kampveld, Papenvijvers en Nieuwenhove. 

Bossen, graslanden en moerassen wisselen er elkaar af 

en twee natuurlijk meanderende beken, de Rivierbeek en 

de Hertsbergebeek stromen doorheen het gebied. Zo zie 

je er ook de reuzenbalsemien die in Vlaanderen als een 

rivierbegeleider beschouwd wordt. 

 

We stippelden voor u een verkorte versie van de 

Kampveldwandelroute uit. In ‘t totaal wandelen we 9 

km en halverwege pauzeren we in de recent geopende 

Zomer Pop Up De Châlet in de Papevijverstraat 10. 

Betalen hoeft niet voor deze VVA-activiteit. 

Maar, om praktische redenen zou ik vragen om u aan 

te melden op christine.dieryck@gmail.com. 

 

Praktisch: 

• Zaterdagnamiddag 6 augustus om 14 h. 

• Start aan het infobord Kampveld dichtbij de kerk van Waardamme. 

• Parkeren kan u door als u van Brugge komt langs de Kortrijkse straat, links 

in te slaan, een 100 meter voor de kerk, ter hoogte van de textielcontainers. 

• Voorzie u van een flesje water. 

• Wandelschoenen vereist. 
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VVA-Vriendenuitstap 

Zondag 28 augustus 2022 

Mechelen: wintertuin van de Ursulinen 

& 

Stadswandeling 
 

Programma: 

 

8.00 u. vertrek op de parking van Kinepolis (kant d’Hoeve). 

 

10.00 – 12.00 u. rondleiding in de Wintertuin van de Ursulinen (O.-L.-V.-

Waver). 

 

Dit is een unieke gelegenheid om het Ursulineninstituut te bezoeken, want 

vanaf 1 november zijn geen bezoeken meer mogelijk wegens restauratie- en 

renovatiewerken. 

 

Het Ursulineninstituut is een voormalig katholiek meisjespensionaat 

(pensionnat de demoiselles) van de Waverse zusters Ursulinen. Het gehele 

gebouwencomplex is als monument beschermd waarbij elementen van 

neogotiek, neoromantiek, neo-empire, art nouveau en art deco versmolten zijn 

tot een prachtig geheel. Het omvat niet alleen een feeërieke wintertuin uit 

1900 met kleurrijke glas-in-lood-koepel, maar ook de unieke pianogalerij, de 

kloosterkerk, het oratorium en de monumentale eretrap laten een 

onvergetelijke indruk na. Het motto van het instituut was niet voor niets: ‘On y 

revient toujours’. 

 

12.30 – 14.30 u. lunch in de brasserie van de brouwerij Het Anker (Mechelen). 

Water, bijpassend bier en een koffie/thee na de maaltijd zijn inbegrepen. 

 

Lunchmenu: 

 

Vlaamse stoverij bereid met Gouden Carolus Classic, witloofslaatje, 

verse frietjes en mayonaise 

OF 

Zeewolffilet met kruidenkorst, aardappelpuree met jonge erwtjes, zure room 

en sjalot, gekonfijte worteltjes, graanmosterdsaus op basis van Maneblusser 

* * * * 

Huisgemaakte rijstpap met Belgische saffraan uit Morkhoven 
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14.30 – 16.30 u. Bourgondische stadswandeling met 2 gidsen. 

 

Tijdens de wandeling ontdekken wij de plekken die kleur geven aan het 

Bourgondische heden en verleden van Mechelen. Wij laten ons meevoeren 

langs de prachtige stadspaleizen van twee fascinerende vrouwen (Margaretha 

van Oostenrijk en Margaretha van York) die hun stempel drukten op de 

Dijlestad. 

 

16.30 – 17.15 u. Vrije tijd op de Markt. 

 

17.15 u. Korte wandeling naar de Veemarkt waar de bus ons opwacht. 

 

19.15 u. Aankomst in Brugge. 

 

Wil je deze uitstap niet missen, schrijf dan  tegen 15 augustus € 75,- 

p.p. over op de rekening van VVA – Brugge BE49 4700 2621 4171 

(vermeld ook of je vlees of vis kiest) 

Deze prijs omvat de verplaatsing met de bus, de geleide bezoeken en de 

lunch. 
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Wandeling ‘Rond de Markt’ 
Dinsdag 28 juni om 19.30 uur 

Crown Plaza Hotel 

 
 

Op dinsdag 28 juni verzamelen we om 19.30 uur voor het Crown Plaza Hotel 

aan de Burg voor een wandeling ‘Rond de markt’. 

  

Een van de charmes van Brugge is dat het middeleeuwse stadsplan 

behouden bleef. In andere steden werden in de negentiende eeuw brede 

lanen aangelegd om het verkeer te vergemakkelijken en de stad meer 

prestige te geven. Denk aan de Champs-Elysées in Parijs. 

 

Niet zo in Brugge. Het resultaat is een wirwar van straatjes en steegjes rond 

de Markt die nog heel wat minder bekende hoekjes en kantjes verbergen. 

 

Tijdens de wandeling komen we nooit op de markt, maar zijn er ook nooit 

200 meter van verwijderd. In de uitleg van de gidsen Pol Martens en Bruno 

Comer komen zowel grote historische gebeurtenissen als typische Brugse 

anekdotes aan bod. Ontdek hoeveel er te beleven valt net buiten het 

toeristische circuit. 

 

Belangstelling? Schrijf € 4,- p.p. over op rekening nr. BE49 4700 2621 4171, 

met vermelding ‘Rond de Markt’. 
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VVA Brugge / vierdaagse 2022 / Rotterdam-Utrecht-Leiden / Kunst- en 
architectuurreis 

   

van donderdag 26 mei tot zondag 29 mei 2022 
        

            

Dag 1: donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaart), Rotterdam-
Centrum + Leiden 

    

6 h 30 
 

Vertrek Brugge naar 
Rotterdam (210km = 2h30 à 
3h00) 

       

8 h 00 
 

Tussenstop in Antwerpen, 
Crownplaza Degrellelaan, 
oppikken Jo en Jan 

      

9 h 30 vaste timing 9h30 Aankomst Rotterdam Centraal, CS + 
koffie, bv. in Douwe-Egberts Lage 
Landen 

     

10 h 15 
 

Vertrek Kunst- en Architectuurwandeling in Rotterdam 
Centrum (~4,5 km, 2 groepen en met Jo en Jan als 
gidsen) 

 

12 h 45 
 

Vrije lunch in  
Markthal 

          

14 h 00 
 

Verzamelen aan uitgang Markthal en dan naar 
bus (stelplaats op Blaak, aan het Maritiem 
Museum) 

   

14 h 15 
 

Vertrek bus naar Wassenaar 
(30km of 0h45 à 1h00) 

       

15 h 30 vaste timing 15h30 Rondleiding Museum Voorlinden 
(splitsen in 2 of 3 groepen, met 2 of 3 
museumgidsen) 

    

16 h 30 
 

Tot 17:00 vrije tijd 
binnenin het 
Museum 

         

17 h 00 
 

Vrije wandeling in het park 
en/of koffie in het restaurant 

       

17 h 30 
 

Vertrek naar hotel 
Bilderberg in 
Rotterdam 

        

18 h 30 
 

Aankomst hotel Bilderberg, 
Rotterdam, diner en 
overnachting 

       

19 h 00 
 

Diner in 
hotel 

           

21 h 00 
 

Optioneel: wandeling en bezoek aan dakterras van het 
nieuwe Depot Boymans-Van Beuningen (vrij toegankelijk 
zonder ticket vanaf 18.00 tot 23.00)                

Dag 2: vrijdag 27 mei 2022, Utrecht, Rietveld en Uithof 
         

9 h 30 
 

Na ontbijt, vertrek vanuit hotel met bus 
richting Utrecht, Schröderhuis/Uithof (60km 
of 0h45 à 1h00) 

   



- 7 - 
 

  
In de bus, uitgebreide 
inleiding over Rietveld 
door Jo 

        

10 h 45 
 

Groep 1: Architectuurwandeling in 
de Universitaire wijk Uithof olv. Jan 

     

11 h 00 vaste timing 11h15 Groep 2: Bezoek aan Rietveldhuis, Unesco 
Werelderfgoed,  2 kleine groepen (max 12p) olv. 2 
lokale gidsen 

  

13 h 00 
 

Groep 2 met bus naar “Het 
Oude Tolhuys” voor lunch  

       

14 h 40 
 

Groep 2: Architectuurwandeling in 
de Universitaire wijk Uithof olv. Jan 

     

15 h 00 vaste timing 15h00 Groep 1: Bezoek aan Rietveldhuis, Unesco 
Werelderfgoed,  2 kleine groepen (max 12 p) olv. 2 
lokale gidsen 

nieuwe 
timing 
Rietvel
d 

16 h 45 
 

Einde wandeling, met 
bus terug naar 
Rotterdam 

        

17 h 45 
 

Aankomst hotel 
Bilderberg, 
Rotterdam 

         

19 h 00 
 

Diner in 
hotel 

           

21 h 00 
 

Vrije korte avondwandeling: 
museumparkvilla's en Nieuw 
Instituut (voorheen NAi) 

     

               

Dag 3: zaterdag 28 mei 2022, Utrecht 
           

8 h 30 
 

Na ontbijt, vertrek vanuit hotel met bus 
richting Utrecht, Jaarbeursplein (60km of 
0h45 à 1h00) 

   

9 h 30 
 

Wandeling in de Utrechtse 
binnenstad (2 groepen, olv. Jo 
en Jan) 

      

12 h 30 
 

Vrije lunch in 
binnenstad 
Utrecht 

         

14 h 30 vaste timing 15h00 Bezoek aan Museum 
Catharijneconvent olv. 
lokale gidsen 

     
nieuwe 
timing 
Rietvel
d 

17 h 00 
 

Einde wandeling, met 
bus terug naar 
Rotterdam 

        

18 h 00 
 

Aankomst hotel 
Bilderberg, 
Rotterdam 

         

19 h 00 
 

Diner in 
hotel 
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21 h 00 
 

Vrije avondwandeling 
naar de Witte de 
Withstraat 

        

               

Dag 4: zondag 29 mei 2022, Rotterdam Kop-van-Zuid 
en Leiden 

         

9 h 00 
 

Na ontbijt, vertrek 
vanuit hotel voor 
wandeling 

        

9 h 15 
 

Architectuurwand
eling Kop-van-
Zuid 

         

11 h 00 
 

Einde wandeling en met bus 
richting Leiden (40 km of 1h00 
à 1h20) 

      

12 h 15 vaste timing, 12h15 Gezamelijk lunch 
in Leiden (Waag) 

         

14 h 15 vaste timing, 14h15 Vertrek stadswandeling 
'Vlamingen in Leiden' (met 
lokale stadgidsen) 

      

16 h 15 
 

Einde wandeling 
op Beestenmarkt 

         

17 h 00 
 

Vertrek bus richting Brugge 
(215km of 2h30 à 3h00) 

       

19 h 45 
 

Verwachte 
aankomst in 
Brugge 
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Foto Knokke-Heist 

Frieke Janssens 

Zondag 22 mei om 11 h 

CC Scharpoord, Maxim Willemspad, 1, 8300 Knokke-Heist 

 

 

Beste VVA-vrienden, 

 

Het is een tijdje geleden dat we het genoegen hadden om een activiteit op ons 

programma te zetten met een zoon of dochter van een medelid, maar nu zijn we blij 

dat we u kunnen uitnodigen op een rondleiding door fotografe Frieke Janssens in 

haar tentoonstelling in Scharpoord in Knokke-Heist. 

 

Frieke is de dochter van Jaak Janssens en Trees Deceuninck, u allen wel bekend. 

 

Zij is gespecialiseerd in geënsceneerde fotografie en maakte furore met 

ophefmakende series rond onder meer roken (Smoking Kids), dronkenschap 

((Animalcoholics), de dood (Your Last Shot) en vrouwen op mannenjacht (Dianas). 

 

Op ‘Foto Knokke-Heist’ presenteert Frieke een zestigtal beelden van mensen die 

boven de zee zweven. 

Het spelen met context en boodschap verleent aan het werk van Frieke vaak een 

humoristische, licht surreële ondertoon. “Typisch Belgisch” aldus Frieke Janssens. 

 

Praktisch: 

Zondag 22 mei om 11 h 

CC Scharpoord, Maxim Willemspad, 1, 8300 Knokke-Heist 

toegangsprijs 8 € te storten op onze VVA-rekening BE49 4700 2621 4171 vóór 14 mei 

samenkomst in de inkomhal van Scharpoord 
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Bezoek ICO in Zeebrugge 

Dinsdag 17 mei 2022 

Per bus, vertrek om 13.30 uur aan Parking Kinepolis (nabij D’hoeve) 

 

De ICO- terminal in Zeebrugge  is een zeer belangrijke draaischijf voor roll-on-roll-

offbehandeling van auto’s met vlotte verbindingen van en naar alle continenten, 

alsook met distributie binnen Europa. Het terrein is 78 ha groot, heeft een kaailengte 

van 1000 m en is aangesloten op het spoorwegennetwerk. Er is plaats voor 25 000 

wagens. 

Het bedrijf doet ook montage van  accessoires op nieuwe wagens en heeft ook een 

afdeling voor het aanpassen van tweedehands voertuigen. Zo bieden ze aan klanten 

een service op maat. 

Het bezoek vindt plaats per bus, waarmee we een rondrit maken van 4 km. We 

rijden langs de kaaien waar we uitleg krijgen omtrent de scheepsbehandelingen. We 

passeren er het EV-laadpark, waar momenteel 308 EV laadpunten zijn opgesteld. We 

wandelen ook in het technisch gebouw waar auto’s worden aangepast. 

Het bezoek duurt ongeveer 2 uur. Nadien keren we terug per bus naar onze 

opstapplaats aan Kinepolis. 

 

Om veiligheidsredenen dient iedereen een veiligheidshesje mee te brengen !!! 

 

Gezien het bezoek per bus moet gebeuren is het aantal deelnemers beperkt tot 

50 personen. Wil inschrijven door betaling van €10,- per persoon op 

rekening BE49 4700 2621 4171 van VVA – Regio Brugge. 

 

Voor problemen de dag zelf, neem contact op met Jan De Graeve, gsm (0477) 79 77 02.  
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Wandeling met een gids rondom de wallen van 

Sluis 
 

Donderdag 5 mei om 18.50 uur 

Grote markt van Sluis 

 

Iedereen kent de winkelstraten in Sluis, de gerestaureerde wallen errond 

verdienen evenzeer de nodige aandacht. Reden waarom we op vijf mei naar 

Sluis trekken om een wandeling te maken rond de versterkingen die uit de 

Tachtigjarige Oorlog dateren.  De gids zal aandacht besteden aan de 

cultuurhistorische geschiedenis van de wallen die nu ook een mooi 

natuurgebied vormen. Ook dit aspect komt aan bod. 

 

Sluis was rond 1400 de grootste haven van Noord-Europa en dat rijke 

verleden maakt deel uit van de charme van dit stadje. Hoewel je vlakbij de 

grens bent, is de sfeer er toch anders dan in ons eigen land. Met deze 

wandeling ontdek je een van de mooiste troeven van Zeeuws-Vlaanderen. 

 

Belangstelling? 

Schrijf vóór 1 mei 3 euro per persoon over op de rekening nr. BE49 4700 

2621 4171  van VVA Brugge. 

 

We verzamelen op donderdag 5 mei om 18.50 uur op de grote markt 

van Sluis, meer bepaald aan het belfort. 

 

Wie inschrijft, zal tijdig een deelnemerslijst ontvangen aan de hand waarvan 

onderling afgesproken kan worden om te carpoolen. 

 

Na de wandeling kan iedereen vrijblijvend en op eigen kosten nagenieten bij 

een drankje in een van de vele etablissementen die Sluis rijk is. 
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Prof. dr. André Decoster 

De fiscale hervorming 
Vrijdag 22 april 2022 om 20.00 uur 

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek 

 

 

De politieke beloften van gisteren zijn de belastingen van vandaag’, hoor je 

soms zeggen. Iedereen beseft hoezeer de fiscaliteit de samenleving 

bepaalt. ‘Belastingen zijn de zenuwen van de staat’, schreef Cicero al. 

 

Maar hoe leg je die zenuwbanen in de juiste plooi? Daarover zal professor 

dr. André Decoster het hebben die aan de KU Leuven publieke financiën 

doceert en regelmatig door politici wordt geconsulteerd als het gaat over de 

hervorming van belastingen. 

 

Arbeid wordt duidelijk te zwaar belast, maar zal een taks-shift de 

herverdeling niet aantasten? En hoe zorg je voor een rechtvaardige 

verhouding tussen arm en rijk zonder de groei in het gedrang te brengen? 

Kan de inning niet efficiënter? Einstein vond dat alleen een filosoof een 

belastingaangifte kan invullen, voor een wiskundige is dat te moeilijk. 

 

Onze gastspreker heeft zich in zijn loopbaan steeds toegelegd op thema’s 

als welvaart, ongelijkheid en armoede en is dan ook de geschikte persoon 

om ons een overzicht te geven van de mogelijkheden en problemen rond 

de belastinghervorming. 
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Vrijdag 25 maart 2022 om 20.00 uur 

Cultuurzaal DAVERLO, Dries 2, 8310 Brugge 

Dr. Ir. Filip Pattyn 
“Genetica en onze gezondheid”   

In zijn voordracht zal onze gastspreker nader ingaan op de impact van de genetische 
(r)evolutie voor de geneeskunde en de gezondheidszorg. 

Dr. Ir. Pattyn heeft een achtergrond als bio-ingenieur, bio-informaticus en 
kankeronderzoeker en is als gastprofessor verbonden aan de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Tot eind 2021 was hij actief als 
wetenschappelijk directeur bij het Belgische IT-bedrijf Ontoforce.  Het Gentse bedrijf 
ontwikkelde een zoekmachine voor de farma- en biotechbedrijven en wordt wereldwijd 
beschouwd als de Google van de farmasector. Momenteel is hij actief als expert adviseur bij 
Imec en de federale overheid en als ondernemer in de digitale geneeskunde. 

Bij Imec is hij betrokken bij het oprichten van de Open Health Data Spaces Flanders die inzet 
op het beter ontsluiten van gezondheidsdata in Vlaanderen. Op federaal niveau is onze 
gastspreker één van de programmadirecteurs bij het opzetten van een Belgische 
Gezondheidszorgdata-autoriteit. Het doel is om de uitwisseling van gezondheidszorgdata te 
bevorderen voor alle betrokkenen en data-hergebruik te ondersteunen. Verder is Filip actief 
als oprichter van bedrijven waarbij efficiënt gebruik van patiëntendata moet leiden tot een 
betere en meer gepersonaliseerde zorg.   

De voordracht neemt je op een speelse manier mee in het boeiende en complexe domein 
van de menselijke genetica en de nieuwe technologische ontwikkelingen om ons genoom in 
kaart te brengen. Van daaruit wordt vertrokken om een beeld te schetsen wat de 
gezondheidszorg van de toekomst kan worden. Begrippen zoals gepersonaliseerde 
geneeskunde, digitale geneeskunde, genetisch paspoort, patient empowerment en 
dataprivacy zullen behandeld worden. 
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De Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach 

lgnace Thevelein 

 

Dinsdag 8 maart 2022 om 20.00 uur 

Meersenhuis, Oostmeers 5, 8000 Brugge 

 

 

lgnace Thevelein werd na zijn studies aan het Lemmensinstituut te Leuven en het 

Grootseminarie te Brugge tot priester gewijd. Hij studeerde aan het muziekconservatorium 

te Gent en behaalde er eerste prijzen in notenleer, harmonie, muziekgeschiedenis en 

koordirectie. 

  

"lk ben in het bisdom Brugge vrijgesteld om kerkmuziek in al zijn vormen te stimuleren en 

heb het geluk van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken", zegt Thevelein. "Dertig jaar 

ben ik nu bezig. Altijd was ik gepassioneerd door muziek van Bach, ook van anderen, maar 

Bach blijft aan me kleven. Dat doet iets met je." 

  

Bach (1685-1750) is niet weg te denken uit het leven van Thevelein die artistiek leider is 

van de Kooracademie Brugge (voorheen 'lnternationale Bachdagen'), een organisatie die 

jaarlijks cursussen en workshops inricht voor koorzangers en -dirigenten. 

  

De geknipte man dus om, gezien de Paasperiode nadert, de Mattheuspassie te belichten. 

  

Na een uiteenzetting van lgnace Thevelein voel je je echt goed en zou je naar niets anders 

dan Bach meer willen luisteren! 
  

   

Belangrijke mededeling: De activiteiten van onze vereniging zullen in de komende 

maanden verder doorgaan, maar natuurlijk zullen we de coronamaatregelen strikt 

toepassen: de leden moeten een geldig Covid Safe Ticket (CST) voorleggen, een 

mondmasker dragen en de nodige afstand bewaren. 
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Wat is goede literatuur? 

 

Prof. Dr. Willie van Peer 

 

Vrijdag 25 februari 2022 om 20.00 uur 

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek 

 

 

Na zijn studies Germaanse filologie behaalde Prof. Willie van Peer zijn Ph. D. in Lancaster. Dit 

was de start voor een internationale carrière, die hem naar de verschillende continenten bracht. 

Zijn vaste stek was de Ludwig Maximilians Universität te München. Overal lag de focus op taal 

en literatuur. 

  

Prof. W. Van Peer was een drijvende kracht in studiecentra over taal en literatuur, met 

vakgebieden als taalkunde, interculturele hermeneutiek, algemene literatuurwetenschap, 

literatuurdidactiek, stilistiek. Vanuit die kennis en ervaring reikt hij ons een aantal hulpmiddelen 

aan om kwaliteitsvolle literatuur te herkennen in de massaproductie van teksten. 

  

Sociaal geëngageerd, stichtte Willie van Peer in 2010 Malikadi v.z.w. De organisatie wil de 

ontwikkeling van dorpskinderen in het zuiden van het Sahel-land Mali bevorderen. In de lokale 

taal betekent de naam Mali, de Mooie. Cognitieve kennis, praktische beroepsopleiding en 

morele verantwoordelijkheid zijn basisbegrippen in de groei en ontplooiing van de kinderen om 

volwaardige burgers te worden. Nieuwsgierig? Lees meer op www.Malikadi.org. 
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Mysteries rond Wijnendale in mei ʹ40 

Bruno Comer 
 

Dinsdag 8 februari 2022 om 20 uur 

Meersenhuis, Oostmeers 5, 8000 Brugge 

 

In de vroege morgen van 25 mei 1940 had in het kasteel van Wijnendale een onderhoud 

plaats tussen Leopold III en vier van zijn ministers van wie premier Pierlot en minister 

van buitenlandse zaken Spaak de bekendste waren. Beide partijen gingen in diepe 

onenigheid uiteen, de koningskwestie was geboren. 

 

Rond dit gebeuren blijken, meer dan tachtig jaar na de feiten, tal van misverstanden te 

bestaan. Die houden verband met de waas van geheimzinnigheid die rond de 

spectaculaire Duitse overwinning van mei '40 hangt. 

  

In 2010 publiceerde Bruno Comer ‘Mei ʹ40: de onbegrijpelijke nederlaag’ en ‘Het Belang 

van Limburg’ schreef over dit boek dat het ‘tegen de haren instrijkt en vastgeroeste 

opvattingen loswrikt’. 

  

In een beknopte uiteenzetting bespreekt Bruno vragen als: ‘Hoe is het succes van de 

Duitsers te verklaren?’, ‘Wat was het discussiepunt in Wijnendale?’, ‘Heeft Leopold West-

Vlaanderen van de vernietiging gered?’, ‘Wat was het aandeel van het Belgisch leger in 

de geslaagde evacuatie van de geallieerde troepen uit Duinkerke?’ 

 

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de jaren dertig terugkomen. Mei ʹ40 was het 

sluitstuk van die periode. Daarom overtreft de draagwijdte ervan de loutere 

oorlogsgeschiedenis.     
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Rijmplekken  

Hugo Brouckaert 
 

Dinsdag 23 november 2021 om 20 uur 

Meersenhuis, Oostmeers 3, 8000 Brugge 

 

De  dichtkunst in de Nederlandse taal kende van in den beginne het eindrijm. Jacob Van Maerlant, 

de eerste bij naam bekende auteur, schreef in de 13e eeuw een bijbel, een wereldgeschiedenis en 

een natuurencyclopedie op rijm. De poëzie - aanvankelijk in liedvorm - zou voor eeuwen in een 

keurslijf van rijm en versmaat zitten. In de 20e eeuw echter namen de dichters massaal afscheid 

van wat zij ‘rijmdwang’ noemden en ook het metrum moest het ontgelden. 

Dat opende perspectieven voor wie het rijm wel degelijk nog als bron van inspiratie, originaliteit en 

taalspel ziet: gelegenheidsdichters, plezierdichters en auteurs van ‘light verse’, een genre dat 

samen met de naam uit de Angelsaksische landen komt. 

  

Ons medelid Hugo Brouckaert beoefende het genre al in zijn studententijd en kwam zodoende voor 

een tijdje bij de radio (toen BRT) terecht als tekstschrijver voor kleinkunstprogramma’s. Nadat hij 

vervolgens 40 jaar besteed had aan het uitoefenen van een ernstig beroep, haalde hij zijn archief 

van onder het stof: grappige gedichten en vluchtige versjes, bijeengesprokkeld op straat, in de 

bruine kroeg  en uit allerhande publikaties, dat alles aangevuld met actuele pareltjes. Onder de 

auteurs zijn ook bekende Vlamingen en Nederlanders. 

  

Vergeet voor even de internationale spanningen, de migratie, de mobiliteit, het coronavirus, het 

klimaatprobleem en uw belastingaangifte, om voor een avondje ontspanning binnen te treden in de 

wondere wereld van onder meer het oogrijm, de limerick en het puntdicht. 
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Stethoscoop aan de haak. 
Witte jassen gaan vreemd. 

  
Michel Deruyttere 

 

Dinsdag 7 december 2021 om 20 uur 

Meersenhuis, Oostmeers 3, 8000 Brugge 

Omwille van Covid werd deze lezing vervangen door WEBINAR-versie 

 

 

 
Ons medelid dokter op rust Michel Deruyttere, specialist inwendige ziekten, publiceerde in 2020 

zijn tweede boek: Stethoscoop aan de haak. Witte jassen gaan vreemd. 

  

Hij bundelde achttien verhalen van collega’s artsen en andere zorgverleners. 

Allen ruilden zij hun werk voor andere passies… 

Wat bezielde hen om hun succesvol beroep op een gegeven moment vaarwel te zeggen? 

Dat is de vraag waarop Michel Deruyttere een antwoord zocht. 

  

Stuk voor stuk interessante interviews met boeiende mensen verduidelijken het antwoord op die 

vraag.  De gesprekken worden mee ingekleurd door de ruime kennis van de auteur over vele 

facetten van de wetenschap, kunst, filosofie, literatuur en het leven zelf. 

  

Stethoscoop aan de haak is niet alleen een toegankelijk boek, zijn voordracht zal ongetwijfeld 

even kleurrijk ingevuld worden en getuigen van zijn andere passies… geboeid zijn door mensen 

en door schrijfkunst! 
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De algemene ledendag 2021 

U I T N O D I G I N G 

Vereniging Vlaamse Academici 

Afdeling Brussel 

Zaterdag 16 oktober 2021 

Thema : Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal 

Locatie: Universitaire Stichting 

Egmontstraat 11 in 1000 Brussel 

VVA-Brussel heeft het genoegen de Algemene Ledendag 2021 te organiseren. 

Het VVA-Hoofdbestuur en VVA-Brussel hebben de eer alle leden van de VVA uit te nodigen 

op een  

hopelijk gezellige ontmoeting in Brussel. 

Dit is door de Coronatoestanden meer dan anderhalf jaar na de eerste voorziene datum. We  

rekenen dan ook op een talrijke opkomst.  

Hoewel het gevaar grotendeels is teruggedrongen, blijven we voorzichtig. Daarom vragen 

we dat  

alle aanwezigen het bewijs van hun vaccinatie tegen COVID-19 kunnen voorleggen en dus 

over een  

Coronapas beschikken.  

Programma: 

10 uur tot 10.30 uur (Universitaire Stichting) 

 Onthaal met aanmelding en welkomstkoffie of thee en koek 

10.30 uur: ACADEMISCHE ZITTING 

 Verwelkoming door dr. Erik Loosen, voorzitter VVA-Brussel 

10.35 uur tot 11.35 uur: Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal 

Aanzet: 

- Betekenisomschrijving Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie) 

- Taalgebruik in postmodernistisch perspectief – vanuit sociolinguïstische invalshoek 

11.35 tot 12.15: Uitreiking prijs Academicus/Academica van het Jaar 2020 aan actrice 

mevrouw Chris Lomme met laudatio door Paul Becue, algemene voorzitter VVA en 

 dankwoord door de gelauwerde 

12.15 uur tot 13 uur: Receptie 

13 uur tot 14.45 uur: VRIENDENMAAL.Voor dit uitgelezen menu kiest de chef van het restaurant 

van de Universitaire Stichting 

15 uur tot 16.45 uur: CULTUREEL NAMIDDAGPROGRAMMA  
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Middeleeuws Brugge: het New York van zijn tijd? 

 

Prof. Dr. Jan Dumolyn 

 

Vrijdag 8 oktober 2021 om 20 uur 

Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge 

  

Een jaar na onze laatste lezing (door Axel Buyse in zaal Daverlo) kunnen we eindelijk weer een 

interessante voordracht bijwonen! 

  

Prof. Jan Dumolyn is een geboren Bruggeling, die middeleeuwse geschiedenis doceert aan de 

UGent. Hij publiceerde meerdere boeken over Vlaanderen en over Brugge. 

  

In 2019 was hij co-auteur van het werk ‘Brugge, een middeleeuwse metropool 850-1150’. Het 

boek werd door alle recensenten de hemel ingeprezen. Ze noemden het een indrukwekkende 

biografie van de stad en schreven erover: ‘Nooit eerder verscheen er zo’n volledige 

geschiedenis van Brugge.’ Het boek, dat oorspronkelijk in het Engels verscheen, bevat een 

goudmijn aan nieuwe inzichten. 

  

Prof. Dumolyn is een boeiende spreker, die keer op keer veel toehoorders lokt. Hij zal ons 

meeslepen in zijn uiteenzetting over Brugge, dat in de Middeleeuwen een krachtige, levendige 

en verleidelijke plek was die zich op het knooppunt van de Europese economische netwerken 

bevond. Net zoals pakweg New York in onze tijd, was Brugge tijdens de 15e eeuw ‘the place to 

be’ voor creatief, ondernemend en innoverend talent. 

  

Enkele praktische richtlijnen: 

Daar we gebruik maken van de stadszalen moeten we ons dus ook houden aan de corona-maatregelen die de 

stad Brugge oplegt. 

Iedereen moet zijn covid safe certificaat en identiteitskaart bijhebben. Aan de ingang van de zaal zal er controle 

zijn en wie zijn certificaat niet kan tonen, zal niet toegelaten worden tot de lezing. 

Het voordeel van dit systeem is wel dat de zaal volledig kan bezet worden: jullie hoeven dus geen ruimte tussen 

de stoelen te laten of in jullie bubbel plaats te nemen. Er geldt een mondmaskerplicht wanneer je de locatie 

betreedt. Eens je plaatsgenomen hebt, mag je het mondmasker afzetten. 
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Artificiële Intelligentie in de praktijk 

  

Sven Arnauts 

 

Vrijdag 12 november 2021 om 20 uur 

Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge 

  

  

De wereld van Artificiële Intelligentie (AI) gaat razendsnel. Net zoals de verschillende 

uitdagingen die bedrijven graag met AI willen oplossen. 

 

Hoog tijd dus om eens een overzicht te geven van de “state of AI”. 

 

Geen theorie en hypothetische scenario’s, maar wél een hele reeks inspirerende 

Belgische praktijkvoorbeelden waar de toegevoegde waarde van AI zich verder 

bewijst. 

 

Waar staan we met computervisie? Waar staan we met natural language 

processing? Tijdens deze lezing krijgen we een overzicht van de werkelijke wereld 

van AI! 

 

Sven Arnauts is Senior Manager en Bestuurder bij Delaware Consulting en is 

verantwoordelijk voor “Strategy & AI”-actviteiten. Samen met zijn team van experten 

helpen ze bedrijven hun bedrijfsprestaties te verbeteren door hun werkwijzen en 

businessmodellen te optimaliseren met het gebruik van AI, data en innovaties. 
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Zondag 26 september 2021 om 10.30 uur kerk van Westkapelle,  

Dorpsstraat 81 8300 Knokke-Heist 

OPENING VAN HET ACADEMIEJAAR 

Na bijna twee jaar zeer beperkte activiteit steekt het bestuur enthousiast van wal bij 

de start van het nieuwe  academiejaar. 

Met genoegen nodigen we alle leden en belangstellenden uit op de opening die 

plaats heeft in de heropgebouwde Sint-Niklaaskerk van Westkapelle.  

Deze kerk had in maart 2013 geweldig te lijden onder een felle brand. Voor de 

wederopbouw werd gekozen voor een moderne stijl binnen een historische context. 

Het kerkgebouw bestaat uit een meer intiem religieus gedeelte en een 

gemeenschapsruimte. Het was een hele opgave om die twee functies met elkaar te 

verzoenen. Hoe breng je een bar en drie altaren samen? 

Over hoe dit doordachte herstel en het gedurfd en innoverend project tot stand 

kwam,  krijgen we deskundige uitleg en we bezoeken ook het sacraal gedeelte. 

Na de traditionele voorstelling van het programma biedt het bestuur een receptie aan 

in de modern ingerichte gemeenschapsruimte. 

Iedereen is het erover eens dat het bouwwerk nu mooier is dan voorheen. Dit 

project was ook laureaat voor de Onroerend Erfgoedprijs 2020. 

Westkapelle is een voorbeeld van hoe je de rug recht na een tegenslag. Met onze 

vereniging willen we, na de covidperiode, hetzelfde doen. Iedereen is hartelijk 

welkom. 

Parkeren kan rond de kerk of aan de parking van Sportcentrum Molenhoek 
(gelegen op 650 meter van de kerk),  d.w.z. voorbij de kerk, links Westkapellestraat, 
dan 1e straat rechts Herenweg. 

Wie dit wil kan om 13.00 u. deelnemen aan een lunch in Bar-Bistro Côte Belge, 
Sasstraat 53, 8301 Knokke- Heist (Ramskapelle). 
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VERENIGING VLAAMSE ACADEMICI – REGIO BRUGGE  

Administratief Secretariaat: De Mote 42, 8310 SINT-KRUIS 

Tel.: 050 38 72 59 

E-mail: vva.brugge@telenet.be 

Website: www.vva-brugge.be  

   

   

   

Viering 50 jaar VVA - Regio Brugge 

Academische zitting 

 

Zaterdag 2 April 2022 om 18.45  

Gotische Zaal van het stadhuis te Brugge 

  

In samenwerking met de stad Brugge, nodigt het bestuur jullie allen van harte uit op de 

academische zitting ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 

 

PROGRAMMA:  

• Verwelkoming en inleiding sprekers door Marie-Paule Verheye, lid van ons 

adviescomité  

• Toespraak door burgemeester Dirk De fauw 

• Toespraak door Bruno Comer, voorzitter VVA Brugge, over: 'Keren we terug naar 

1970?' 

• Wederwoord door prof. em. Boudewijn Bouckaert van de rechtsfaculteit van de 

UGent  

• Toespraak Paul Becue, nationaal voorzitter VVA. 

 

Nadien is iedereen uitgenodigd op de feestelijke receptie. 

 

Hoe deelnemen? 

We hopen uiteraard op een grote opkomst. Om organisatorische redenen vragen wij vooraf 

in te schrijven door € 5,- p. p. te storten op rekening BE49 4700 2621 4171 van VVA - 

Regio Brugge vóór woensdag 16 maart. 
  


