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Gedicht 
 
Wens 

Een versleten oude wens 

houdt mij bezig 

omdat gebeurtenissen 

die ik niet wens 

teleurstellingen geven 

 

Maar in meerdere mate 

overtreffen zij met gave 

van gezondheid, vrede en vreugde 

die het nieuwe jaar in volle teugen 

u van deze oude wens zal geven 

 

Gelukkig Nieuwjaar 
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Woord van Voor 
 

 

 

Beste collega’s, beste leden, 

Ik hoef u niet uit te leggen dat 2020 een ongezien jaar was. Wie had ooit een jaar geleden kunnen denken welke 

gebeurtenissen ons te wachten stonden? In minder dan een jaar tijd hebben we ons leven drastisch moeten omgooien. 

Vele collega’s moesten plots thuiswerken, anderen kunnen nog steeds naar het werk maar ook daar zijn de 

omstandigheden helemaal anders als wat we gewoon waren. Wat is ‘gewoon’ tegenwoordig? De rector zei “Corona 

sucks”, het werd zelf op de boekentoren geprojecteerd. Studenten komen niet meer naar de auditoria en examens 

gaan door in Flanders Expo. Winkels en scholen gingen dicht en zelfs onze familie zien werd aan banden gelegd. En 

maar goed ook. Mocht ik dit een jaar geleden verkondigd hebben, u zou mij gek hebben verklaard. 

Zo ook kreeg ook het verenigingsleven zware klappen. Sport en jeugdbeweging, cultuur en de hele 

evenementensector werd van de ene dag op de andere stilgelegd. Aanvankelijk nog aarzelend, maar intussen beseft 

iedereen wel de ernst van de zaak en dat er van een terugkeer naar ‘normaal’ nog lang geen sprake is. 

De coronacrisis heeft ook stevig zijn sporen nagelaten in de activiteiten die u van ons gewoon bent: reizen, uitstappen, 

culturele evenementen, wandelingen, vieringen, jawel tot de Sint toe. Bijna alles moest uitgesteld, nog eens uitgesteld 

aangepast of afgelast worden. En we hebben op dit moment nog helemaal geen idee hoe en wanneer we weer iets 

kunnen organiseren.  Maar we geven niet op. Zodra we kunnen nemen we de draad weer op en waar we kunnen 

blijven we u interessante voordelen aanbieden, kijk hiervoor maar verder in deze Universitas. 

Voor mensen die bij ons tickets geboekt hebben voor evenementen of uitstappen: al deze tickets blijven geldig. We 

brengen u zeker op de hoogte zodra we zicht hebben op nieuwe data (o.a. Bart Peeters de Luxe, Daens, city trip New 

York, …). Mochten externe organisatoren beslissen hun activiteit niet meer te laten doorgaan betalen wij jullie 

deelname terug, geen probleem. Wil u meer info hierover kan u altijd opnemen met onze secretaris. 

Omdat 2020 zo’n flauw jaar was en we u toch wel waar voor uw lidgeld willen bieden hebben we beslist dat we 

voor al onze leden hun lidmaatschap GRATIS vernieuwen in 2021. Met andere woorden: al onze huidige leden 

zullen gratis hun lidkaart voor 2021 thuisgestuurd krijgen. U hoeft hiervoor verder niets te doen. We willen zelfs 

nog een stap verder gaan: kent u collega’s op het werk die geïnteresseerd zouden zijn in de voordelen die 

wij bieden, nodig hen gerust uit; ook zij kunnen in 2021 gratis lid worden. Zij dienen dan wel hun 

contactgegevens door te geven aan ons secretariaat willen ze ook dit blad ontvangen en op de hoogte 

blijven van onze acties en activiteiten. 

Met dit goed nieuws wil ik afsluiten maar niet zonder jullie allen nog een gezond en vreugdevol 2021 te 

wensen. Kop op, hou vol en op naar betere tijden! 

 

           Jan Goeman 

           Voorzitter KBP  
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KBP AL MEER DAN 100 JAAR UW PERSONEELSBOND. 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
 

 

• De coronacrisis heeft verregaande implicaties op al onze activiteiten. Wij proberen in de mate van 
het mogelijke u hierover tijdig te informeren. 
U kan altijd contact opnemen met het secretariaat voor meer info.  
Eveneens door de coronasituatie is het secretariaat enkel telefonisch en via email bereikbaar. 

• Bent u lid dan hebt u bij al onze activiteiten (o.a. uitstappen, voorstellingen, tentoonstellingen, enz.) 
recht op een significant lagere deelnameprijs. Kinderen van leden (t.e.m. 8 jaar) krijgen jaarlijks een 
mooi waardevol geschenk van de Sint, alle kinderen van 9 t.e.m. 14 jaar hebben recht op één gratis 
filmticket/jaar. Verder hebben de leden recht op een geboortegeschenk, huwelijkspremie, viering 
van 25 en 35 dienstjaren en op pensioenstelling met een geschenk en een etentje, met muzikale 
ondersteuning van live artiesten. 

• Alle actieve leden kunnen pretparktickets bestellen via “Benefits at Work”. Gepensioneerde leden 
of actieve leden zonder thuiscomputer kunnen dezelfde tickets ook via ons bestellen aan dezelfde 
prijzen. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Digitaal is al normaal 
KBP AL MEER DAN 100 JAAR UW PERSONEELSBOND. 
Beste lezers, vandaag de dag zijn we gewoon dat er veel meer als vroeger ook digitaal kan. 

Dat spaart duizenden bomen en onze planeet blijft nog wat langer groen met de klimaatverandering in ons 

achterhoofd. 

Ook onze portefeuille vaart er wel bij en daar zijn we helemaal niet tegen. Zo komen er extra centjes vrij om nog meer 

goedkopere activiteiten te organiseren voor onze leden. 

Indien je dus akkoord gaat met het digitaal ontvangen van de Universitas stuur ons dan een mailtje op 

personeelsbond.kbp@telenet.be en wij zorgen dat het in orde komt. 

NIET VERPLICHT MAAR WEL WARM AANBEVOLEN 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Uw nieuwe voordeelkaart 2021 voor Collishop Professional, Dreamland, Dreambaby en 

Klassewijnen dient gepersonaliseerd te zijn op uw eigen naam. Je dient hiervoor zelf een 

persoonlijke account aan te maken (of te hernieuwen) via www.xtrapresent.be. Als 

organisatienaam vul je ‘KBP’ in. 

mailto:personeelsbond.kbp@telenet.be
http://www.xtrapresent.be/
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Wijnweetjes 
 

DE EERSTE BUBBEL IN DE CHAMPAGNE 

In Engeland of in Limoux? 
 

 

Een bezoek in de kilometerslange ondergrondse caves 

van de Champagnestreek hebben menige lezers reeds 

meegemaakt. Meestal was dit onder begeleiding van 

een sommelier des huizes die dan zeker over het 

ontstaan van de bubbels praatte. Dom Pérignon 

kwam zeker ter sprake. Zijn toevallige ontdekking 

situeert zich in 1668. Deze Franse monnik 

ontwikkelde de nu wettelijk omschreven methode 

traditionnelle - tweede gisting op de fles -  (vóór 1994 

de methode champenoise genoemd). 

 

 

Een ander verhaal vertelt ons dat niet Dom Pérignon 

de uitvinder van de tweede fermentatie op de fles 

was maar een Engelsman? In 1662 ontdekte de 

Engelse wetenschapper Christopher Merret dat elke 

stille wijn bubbelend kon gemaakt worden door een 

klein beetje suiker toe te voegen, alvorens er 

gebotteld werd. 

 

Nog een andere stelling volgens dewelke 

mousserende wijn zou zijn uitgevonden is afkomstig 

uit de Franse streek Limoux en dateert van 1531. De 

nu geclassificeerde mousserende wijn AOC 

Blanquette de Limoux, methode Ancestral wordt nog 

steeds gemaakt volgens de methode uit 1531.  

 
Hiervoor mag enkel het ras mauzac – ter plaatse 

blanquette genoemd – worden gebruikt. Er vindt bij 

deze methode een eerste gisting ‘ en cuve ‘ plaats die 

wordt gestopt door een koudebehandeling en filtratie 

op een moment dat er een restsuikergehalte van 70 

gram per liter is bereikt. Volgens de geschriften zou 

een monnik uit het Benediktijnenklooster (gesticht in 

de 7e eeuw ) te Saint Hilaire in 1531 het mousserende 

godendrankje hebben uitgevonden. In Limoux 

vertelde men mij dat bij hen de eerste ‘brut’ ter 

wereld is geboren. 
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Ieder zijn waarheid dus. Uit het voorgaande blijkt dus 

dat de bereidingswijze of beter gezegd de 

vinificatiemethode hier het verschil maakt. 

 

Let op: naast de methode Ancestrale biedt men in de 

Limoux nog de klassieke methode (tweede gisting op 

fles zoals in de Champagne) aan onder de AOC-

benaming Blanquette de Limoux. Daar schrijft de 

wetgeving voor dat de tweede gisting negen 

maanden moet duren. De gebruikte rassen zijn 

mauzac (90%), chenin en chardonnay. 

Een andere bubbel uit de streek noemt zich AOC-

Crémant de Limoux. Deze mousserende wijn moet 

bestaan uit de rassen mauzac (maximum 70%), 

chenin en chardonnay. Geen van de twee 

aanvullende cépages mag meer dan 20% bedragen. 

Sedert 2003 mag ook het ras pinot noir voor 

maximum 10% toegevoegd worden. Hierbij moet de 

tweede gisting 12 maanden duren waarna wordt 

herkurkt. 

 

Een organoleptisch onderzoek leert mij dat de 

mousserende Limoux wijnen fijne en elegante 

belletjes vertonen. De Blanquette de Limoux ruikt 

naar meidoorn, acaciabloemen en groene appel. De 

Blanquette de Limoux, methode ancestrale geeft mij 

toetsen van abrikoos, acacia, meidoorn, witte 

bloemen, perzik en appel. De crémant de Limoux 

geeft een overtreffende geur van perzik en abricoos. 

 

Wie was nu de eerste uitvinder van de belletjeswijn? 

Laat ons al die boekenwijsheid over ‘wie heeft nu de 

primeur’ even naast ons neer leggen en laat ons 

meegaan in het verhaaltje van een plaatselijke 

wijnboer:   

 

De legende van de fee van Limoux 

 

Er wordt gezegd dat er in de dagen van de koningen 

in de streek van Limoux er zich feeën in de bossen 

bevonden. Soms hoorden men ze 's nachts zingen. Ze 

woonden onder de grond en men beweerde dat ze 

macht en rijkdom hadden. Soms boden ze een 

pasgeboren baby genegenheid aan en wist men toen 

al dat hij of zij honderd jaar gelukkig zou worden. 

Andere keren bezochten ze oude pasgetrouwden. 

Uitgelegd: als je op je twintigste of dertigste trouwt, 

heb je nog steeds je ouders, je tantes en nonkels enz.  

Dus, we krijgen geschenken en steun. Maar als je 

weduwnaar of weduwe bent, of je hebt heel lang  

gewacht om te trouwen, bijvoorbeeld na je vijftigste 

of meer, dan blijft er  niemand meer over. Dus na het 

bruiloft kwam er op een avond een fee op de deuren 

kloppen van deze oude pasgetrouwden. Ze 

verwelkomden haar altijd: de fee werd hun meter, ze 

bracht geschenken, goud en remedies ... Ze raakte de 

oude bruidegom aan en hij kreeg zijn kracht als jonge 

man terug!  

 

Op een dag trouwde Louison met de oude Richarde. 

De twee waren meer dan zestig jaar oud. Ze waren 

nauwelijks rijk. Hij was een kleine wijnboer en ze 

hadden een paar geiten ... 

Een fee kwam naar ze toe. 

'Louison,' zei ze, 'je bent een goede man en een goede 

wijnbouwer. Je wijn is goed, maar ik zal je een geheim 

vertellen dat uw wijn nog beter zal maken.' 

De fee kwam vaak terug bij de oudjes en ze werd zelfs 

gezien in de wijngaarden en in de kelders, werkend zo 

hard als een arbeider. Meer dan een jaar later liet 

Louison iedereen een sprankelende, charmante wijn 

zien die in het glas leek te zingen. De priester, de 

bourgeois, de wijnboeren en zelfs de mensen uit de 

stad prezen allemaal deze nieuwe wijn. 

De brave, goede man, zoals we al zeiden, vertelde aan 

andere wijnbouwers hoe ze deze sprankelende wijn 

moesten maken. En zo werd dankzij een goede fee de 

Limoux-wijn geboren. 

De streek van de Aude is een land rijk aan feeën met 

vaak zeer nieuwsgierige legendes. 

 

 

Genieten maar! 

 

 

Georges De Smaele, wijnrecensent. 

September 2020. 
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Personalia 
 

 

 

 

Geboorten 
 

“OLIVER“ Bij de familie Evy Dufoor -  Scott De Vogelaere 

UZ-Gent Vrouwenkliniek 

 “SEPPE“ Bij de familie Wendy Sanders – Pieter Verschraegen 

  UZ-Gent  Spoedopname 

“VIC“  bij de familie Daisy Wuyts – Olivier Vanwassenhoven 

                     UZ-Gent 

 

 

 

 

 

          Overlijdens 
          Marc Martens 

          overleden 03/11/2020. 

 

          Het bestuur biedt de getroffen familie 

          zijn oprechte deelneming aan. 

 

 
 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

10% EXTRA KORTING BOVENOP ALLE ANDERE KORTINGEN EN PROMOTIES. 
 VOOR ONZE LEDEN IN DE VORM VAN GIFT CARDS 

 

Te bekomen op het secretariaat of contactpunt UZ Gent 
 

 

 

Waarde 25€/kaart Kostprijs 22,50€/kaart 
 

 

 

 

De kaart blijft 3 jaar geldig  

en kan in verschillende malen gebruikt worden. 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Pinguins knutselen      bron: www.pingetest.be 

 

Wat heb je ervoor nodig? 

• een kinderhand of twee 

• tekenpotlood 

• zwart papier 

• oranje papier 

• ronde watjes 

• wiebeloogjes 

• schaar 

• lijmstift 

Zo ga je te werk 

1. Omlijn je hand op een zwart blad. 

2. Knip deze uit 

3. Lijm een rond watje op de papieren hand, ter hoogte van de vingers. 

4. Plooi het oranje blad in twee en knip een driehoek in de plooi. Zo krijg je een bekje. 

5. Kleef de wiebeloogjes en het bekje op het blad. 

6. De pinguïn is klaar! 
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Cinema 
 

Kinderen van onze leden van 9 tot en met 14 jaar 

krijgen van ons per kalenderjaar één GRATIS ticket 

voor Kinepolis. 

Alle leden kunnen op ons secretariaat of contactpunt 

UZ ook onbeperkt tickets kopen aan 8.50 € !  

Mits voorlegging van een geldige lidkaart. 

(prijs aan de kassa 11,30 €)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Graag ook onderstaande inschrijvingsstrook invullen : 

 

Gegevens KBP-lid 

 

Naam :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dienstadres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aantal gratis kaarten( kind van 9 t.e.m. 14 jaar ) 

Naam:  ……………………….……………………..  Geboortedatum: ……………………..………………………… 

Naam:  ……………………………….……………..  Geboortedatum: …………………………………………….…. 

Naam:  ………………………………………...……  Geboortedatum: ……………………………………………….. 

 

Aantal betalende kaarten: …………………………………………………………….……………………………………………………………. 
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Brandpreventie 
 

 

Prijs brandblusser  (schuimblusser 9 kg)  

Leden: € 82 

Niet-leden: € 87 

 

Prijs poederblusser + ophangijzer voor in de auto 

Leden: €13 

Niet-leden: €15  

 

Prijs branddeken 

Leden: € 20 

Niet-leden: € 25 

 

 

 

 

De materialen zijn steeds op voorraad in het 

contactpunt UZ Gent. 

Om misverstanden te vermijden en voor een betere 

opvolging gebeurt de betaling STEEDS CASH bij 

afhaling. 

 

Vanaf 2019 is het verplicht om in alle privéwoningen 

en op elke verdieping een rookmelder te plaatsen. 

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een volledig 

wettelijk goedgekeurd merk voor jullie aan de beste 

prijs. De rookmelders met een verzegelde batterij 

gaan 10 jaar mee en moeten dan volledig vervangen 

worden zoals wettelijk bepaald. 

We hebben keuze uit twee apparaten. Een gewone 

(21€) en een draadloos koppelbare rookmelder (62€) 

die bij een rookalarm alle geplaatste rookmelders in 

werking brengt zodat men overal in het huis het alarm 

kan horen. Het merk is FIREANGEL
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                      13 tot 15 % KORTING OP E-BIKES  

                           VOORDEEL VIA UW PERSONEELSBOND 

                      VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN 
Merken:  

 

TREK   GIANT   MOUSTACHE   HERCULES   GRANDVILLE 

9% RECHTSTREEKSE KORTING BIJ DE AANKOOP 

3% VAN DE AANKOOPSOM IN KORTING BIJ HET EERSTE JAARLIJKS ONDERHOUD 

3% VAN DE AANKOOPSOM IN KORTING BIJ HET TWEEDE JAARLIJKS ONDERHOUD 

 

KETTLER   VELO DE VILLE 

7% RECHTSTREEKSE KORTING BIJ DE AANKOOP 

3% VAN DE AANKOOPSOM IN KORTING BIJ HET EERSTE JAARLIJKS ONDERHOUD 

3% VAN DE AANKOOPSOM IN KORTING BIJ HET TWEEDE JAARLIJKS ONDERHOUD 

 

Ook korting op sportieve fietsen(MTB en Koersfietsen) 

10 % OP FIETSEN BOVEN DE 3000€ PLUS WAARDEBON VAN 5 % OP HET RESTEREND BEDRAG. 

7% KORTING OP FIETSEN VAN 200€ TOT 3000€ PLUS WAARDEBON VAN 5 % OP HET RESTEREND BEDRAG. 

 

• Aangezien wij door coronamaatregelen geen testdagen kunnen organiseren kan u rechtstreeks bij 

de verdeler terecht. U krijgt doorlopend korting op vertoon van uw badge of KBP lidkaart. 

• Indien je  niet zelf naar de winkel kan komen met je fiets voor onderhoud dan komt men in overleg 

met de verdeler je fiets GRATIS ophalen en terugbrengen. 

 

VEERSTRAAT 62 

9290  UITBERGEN 

Tel: +32 (0) 9 355 62 52 

info.bsbike@gmail.com 

www.bsbike.be 

  

mailto:info.bsbike@gmail.com
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Kruiswoordraadsel 
 

Horzontaal 

1. Verplichte inenting 
2. Lengtemaat / Zijpad / Bevlieging 
3. Hokje / Reeks graanschoven / Levenspartner 
4. Dreumes / Fonds voor Arbeidsongevallen / Mannelijk 

dier / Ouder 
5. Plaaggeest / Uw personeelsbond / Onvast / 

Lichtplaatje 
6. Moskeehoofd / Brandgang 
7. Loomheid 
8. Uitvlucht / Overjas 
9. Biersoort / Europeaan / Roofzuchtige papegaai / 

Bergkam 
10. Chroom / Teer / Vlug / Binnen 
11. Zintuig / Beroemde kat / Overste 
12. Boeknummer / Zedenspreuk / Vrij Syndicaat 

Openbaar Ambt 
13. Soort besef 
 

Vul het kruiswoordraadsel in, zet de genummerde letters 

in de vakjes onderaan en stuur (binnen de drie weken) de 

oplossing op naar:  

 

KBP Kruiswoordraadsel, Sint-Jansvest 24, 9000 Gent. 

 

 

 

 

Verticaal 
1. Besmetting 
2. Meisjesnaam / Toiletartikel / Grondsoort / Sociale 

verzekeringen 
3. Terreurgroep / Weefseldraad / Gordel 
4. Teamleider / Onfris / Gewichtseenheid 
5. Vernis / Lof 
6. Achter / Spitszuil / Genesis 
7. Zweertje / Springstof 
8. Zijtakje / Hemelbol / Sneeuwsmelting 
9. Dun / Madame 
10. Kluitenbreker / Hoofddeksel / Eerstgenoemde 
11. Bodemplant / Papegaai 
12. Sloopauto / Abonnee / Vakverbond 
13. In werking / Schuldige / Technisch Secundair 

Onderwijs 
14. Niet genoemde / Langs / Trekgat / Officiële editie 
15. Alarm 
 

 
 

 

 

WINNAAR BOEKENBON TER WAARDE VAN € 25. 

(september – oktober 2020) 

Mevrouw Karin Rigole  
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Colofon 

                                                           Personeelsbond UGent-UZGent 

 

 

 

 
 

SECRETARIAAT KBP  

Sint-Jansvest 24 - 9000 Gent   

Tel. 09 225 18 13  

Secretaris: Damien Moreels 

Voorzitter: Jan Goeman  

Ondervoorzitter : Chantal Cornel  

    

Openinguren:   

  Wo - Do – Vr : 7u30—15u00  

  

Contact en inschrijving  

Tel.  09 225 18 13  

 

Rekeningnr IBAN : BE73 0011 5800 1760  

 

E-mail: personeelsbond.kbp@telenet.be  

Website: www.personeelsbondkbp.be  

 

 

't KAFFEE  

Openingsuren   

Maandag:  gesloten  

Dinsdag:  enkel 3de dinsdag 13.30  - 17.00 u 

 Woensdag:  12.00  - 14.00 u  

Donderdag:  12.00 -  14.00 u  

Vrijdag:  12.00  - 14.00 u  

  

CONTACTPUNT  UZ 

De Pintepark 2 

Ingang 75 route 7503 gelijkvloers  

Contactpersoon: Damiën Moreels  

Telefoon/Dect: 09 332 29 91  

Openingsuren  

Dinsdag:   07.30 - 11.15 u  

    12.15 - 15.30 u 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Praktische Tips 
Voor alle KBP-activiteiten waarvoor inschrijving vereist is :  

Gelieve steeds contact op te nemen met het secretariaat of met het contactpunt UZ met vermelding van het aantal 

deelnemers, de namen van alle deelnemers en uw contactgegevens. 

Voor aanschaf van tickets voor cinema, pretparken, enz. : 

Die kan u steeds aanschaffen tijdens de normale openingsuren van het secretariaat of contactpunt UZ. 

Voor alle inlichtingen: 

Neemt u best telefonisch contact op met ons secretariaat of stuurt u een e-mail naar personeelsbond.kbp@telenet.be  

OPGELET: - door de coronacrisis is het secretariaat momenteel enkel te bereiken via email of telefoon 

   - Het secretariaat zal gesloten zijn van 11/12/2020 tot 11/01/2021 

_____________________________________________________________________________________________ 

Kalender              
 

Herfstuitstap:       uitgesteld naar nog te bepalen datum 

Gratis Filmavond:       uitgesteld naar nog te bepalen datum 

Lente uitstap Heuvelland:      uitgesteld naar nog te bepalen datum 

Bart Peeters:       uitgesteld naar nog te bepalen datum 

Daens:         uitgesteld naar nog te bepalen datum 

New York:        uitgesteld naar nog te bepalen datum 

mailto:personeelsbond.kbp@telenet.be

