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Brandpreventie
Vanaf 2019 is het verplicht om in alle privéwoningen
en op elke verdieping een rookmelder te plaatsen.
Daarom bieden we een volledig wettelijk
goedgekeurd merk aan 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. Het merk is FIREANGEL.
Verder bieden we ook kwalitatieve en goedgekeurde
brandblussers aan (schuimblussers) en branddekens
aan:

Brandblusser (schuimblusser 9 kg) € 82
Branddeken € 20
Rookmelder 21€

De materialen zijn steeds op voorraad in het contactpunt UZ Gent.
_____________________________________________________________________________________________

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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Woord van Voor
Beste collega’s, beste leden,
Na als in mijn vorig voorwoord, bijna een jaar geleden, kan ik niet anders dan herhalen dat dat ook 2021 een ongezien
jaar was. Niet één maar bijna twee jaar heeft de grootste gezondheidscrisis van de moderne tijd ongekende sporen
nagelaten en een enorme impact gehad op de samenleving.
Net zoals al het verenigingsleven kreeg ook uw personeelsbond zware klappen. Niet in het minst door het overlijden
van één van onze bestuursleden aan de gevolgen van Covid-19. ‘Jempi’ was bij iedereen en vooral bij de
gepensioneerde leden gekend als de bezieler van vele uitstappen en activiteiten. We gaan hem herinneren in de vele
anekdotes die we ongetwijfeld nog over hem kunnen vertellen, zijn grappen en zijn grollen. Zo denk ik spontaan aan
BiFi-worsten waar hij ongetwijfeld zelf hartelijk om gelachen zou hebben maar alle gekheid op een stokje heeft zijn
overlijden toch een diepe indruk nagelaten in het bestuur.
Wat de activiteiten betreft hebben we zo goed als alles moeten stilleggen gedurende twee jaar. Zoals je kan begrijpen
waren reizen, tentoonstellingen en gemeenschappelijke activiteiten onmogelijk geworden en konden we in de
gegeven omstandigheden ook geen gebruik maken van UGent of UZ-Gent infrastructuur. Gelukkig heeft de Sint vorig
jaar zijn cadeautjes nog mogen uitdelen, helaas zonder het klassieke klaasfeest met clowns en Pieten.
Ook de voor velen vertrouwde ‘resto St.-Jansvest’ en de vele activiteiten die we er ontplooid hebben in de meer dan
honderd jaar (!) dat we bestaan is voltooid verleden tijd aangezien de UGent het gebouw niet langer gebruikt en het
in de nabije toekomst wil verkopen. Momenteel is het secretariaat er nog steeds gevestigd, maar dat zal op termijn
ook verhuizen naar een andere locatie.
Maar beste vrienden, nu de crisis eindelijk wat in de achtergrond raakt en er weer meer mag, rechten we de rug een
beginnen opnieuw met wat belangrijk is voor U: het actief en gepensioneerd personeel van de beide instellingen iets
aanbieden in de vorm van activiteiten en voordelen.
Om te beginnen blijft iedereen gratis lid. Was u dit jaar lid van de personeelsbond, dan wordt uw lidmaatschap
automatisch en gratis verlengd. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Kent u geïnteresseerde collega’s, zij kunnen
uiteraard ook lid worden en dat is eveneens gratis. Ze hoeven wel éénmalig hun contactgegevens door te geven zodat
wij hen vanaf dan ook op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en aanbiedingen via dit blad.
Verder wil ik er ook op wijzen dat we vanaf nu ook over een geheel vernieuwde en sprankelende website beschikken
met bijhorend nieuw logo. Op de website kan u steeds al de nieuwste info raadplegen en u inschrijven voor allerlei
activiteiten.
Na een lange rustperiode is er ook weer een nieuwe Universitas met aanbiedingen, bijvoorbeeld met collega’s gratis
naar de nieuwe James Bond film! En er volgt nog meer.
Met dit goed nieuws wil ik afsluiten maar niet zonder jullie allen nog een goede gezondheid toe te wensen, met veel
inhaalbeweging en een ruime dosis knaldrang!

Jan Goeman
Voorzitter KBP
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Film

Beste leden,
Na het grote succes van de vorige editie nodigen wij
de actieve leden terug uit op onze GRATIS filmavond
al of niet samen met je partner/vriend/vriendin. We
hebben dit jaar tweemaal een zaal voor 200 Coronaproof plaatsen afgehuurd bij Kinépolis Gent en dit om
de nieuwe James Bondfilm te bewonderen:

NO TIME TO DIE
Bij onze onthaalbalie krijgen jullie ook een bon
aangeboden van 5 €/p voor een aankoop in de
snoepwinkel. De filmavond gaat door op donderdag

4

28 oktober en donderdag 18 november. Wij
verwachten jullie om 19 uur. De film zelf start om 20
uur. Je kan ALLEEN inschrijven via mail of via de
website. Laat ook weten of je partner/vriend/vriendin
ook aanwezig zal zijn of niet. Er kunnen Corona-proof
slechts 200 mensen met Corona safe ticket binnen
dus wacht niet te lang om te antwoorden. VOL = VOL.
Uiteraard geldt er mondmaskerplicht buiten de zaal
(inkomhal, foyer en toiletten). Er dienen geen vrije
plaatsen te worden tussengelaten.
Indien je na inschrijven door omstandigheden toch
niet aanwezig kan zijn, gelieve dan zeker iets te laten
weten zodat wij mensen die op de wachtlijst staan
nog tijdig kunnen verwittigen en wij ook niet met
ongebruikte kaarten blijven zitten!
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Wijnweetjes
BIER IN WIJN?
Grasduinen in alles wat wijn aangaat was en is zoal
mijn dagelijkse kost in deze ‘ blijf in uw kot ‘ periode.
Onlangs ontdekte ik een site waarin men berichtte dat
twee wijnvrienden uit de streek van Nantes (Fr) na drie
jaar experimenteren een wijn hadden gemaakt die
naar hop smaakt. Na de fermentatie van de cépage
blend melon de Bourgogne en Chardonnay wordt hop
toegevoegd. Volgens mij geen nieuwe uitvinding daar
wijnmakers elders in Frankrijk en zelfs in België al lang
bezig zijn met bieraroma’s te fabriceren. Het nieuwe
zit hem waarschijnlijk in de volgorde binnen het
vinificatieproces. Echte wijnliefhebbers en radicale
wijnprofessionelen vinden dit een inbreuk op de
natuurlijke presentatie van het druivennat. Ik dacht
daarbij terug aan een van mijn eerste wijnlessen
waarbij de docent verwees naar het Franse decreet uit
1907 waarbij druivenwijn werd beschreven, namelijk
dat wijn een product is dat uitsluitend tot stand komt
door gehele of gedeeltelijke vergisting van druiven of
van druivenmost.
Klopt deze stelling nog ?
Zoals er bij alle voedingsproducten een evolutie in de
tijd is waar te nemen is dit ook te plaatsen bij deze
twee ‘Wine Hop gamma’ wijnmakers.
Wat is er verkeerd bij het toevoegen van hoorntjes of
pellets aan de tank na fermentatie en deze jus enkele
dagen te laten trekken ?
Om dit proces te vervolledigen worden deze gehopte
wijnen op hun droesem gerijpt alvorens tot de
botteling over te gaan.
Als wijnproever wilde ik meer duiding. Reeds meer dan
40 jaar hou ik notities bij van wijnen die mijn tong en
keel passeerden en ik herinner mij dat ik soms als
aroma kenmerk witbier, geuze Lambiek of Stoutbier
noteerde. Ik raad jullie aan om de hierna opgegeven
wijntjes eens te proeven om te zien of de aroma
beschrijving klopt. Natuurlijk zullen de bierdrinkers het
hierbij een stuk gemakkelijker ervaren.
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Zonder toevoeging van hop na de fermentatie zoals
hierboven beschreven analyseerde ik volgende wijnen
op de aanwezigheid van aroma’s van bier:
Henri Marie, vin jaune uit de Jura (Frankrijk):
“ Deze witte wijn (Savagnin druif) heeft een ingetogen
geur van appel, citrusvrucht, deeg, brood, geuze
Lambiek, walnoten, hazelnoot en gedroogd fruit…..”

Prosecco (Glera druif) uit Valdobbiadene (Italië)
“ Deze bubbelwijn geeft mij de primaire aroma’s van
meloen, perzik, peer, bloesem en witbier.....”.
Bier- en wijnliefhebbers zullen bijvoorbeeld Stoutbier
gemakkelijk terugvinden in cabernet sauvignon. CS is
droog en zoetig en het stoutbier is terug te vinden in
de geroosterde koffiesmaak.
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Witbier en Chardonnay bevatten samen fruitige tonen.
Chardonnay heeft dezelfde smaken die vaak als ‘bitter’
worden gevonden in witbier.
Pils en riesling hebben beiden een fris zuurtje en een
ongecompliceerde smaak. Wijnen van riesling passen
dan ook perfect bij de echte pils drinker.
Houdt u ook van Fruitige bieren, dan geniet pinot noir
u voorkeur.

Persoonlijk heb ik geen bezwaar tegen deze
wijnevolutie en het mengen van wijn met biergist.
Biergist is trouwens gezond doordat het rijk is aan een
verscheidenheid aan proteïnen, vitamines en
mineralen. Laat ons bescheiden zijn in deze nieuwe
evolutie in het wijndrinken. De nieuwe generatie
wijnproevers zal zich moeten aanpassen en zal het
zeker moeilijker hebben bij het detecteren van deze
mengwijnen. Wat mij betreft huldig de leuze ‘blijf
matig bij het drinken van alcoholische dranken’, zo kan
je voluit genieten !
‘ Boire moins, mais mieu ‘ !
Georges De Smaele, wijnjournalist.
februari 2021.
.

_____________________________________________________________________________________________

Pretparken
Toegangsprijs: € 33,50
Kinderen t.e.m. 11 jaar: € 28,50
(Parking 9€)

_____________________________________________________________________________________________

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.
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Concert
BART PEETERS DELUXE
optreden, maar de oneindige verbondenheid en
warmte die dit concert met zich meebracht,
veroorzaakte een rush naar tickets en dus bijkomende
concerten. De eerste 15 concerten vonden plaats tot
begin 2020 voor net geen 87 000 mensen. Er stonden
nog 7 extra concerten op de planning in mei 2020
toen een virus alles lamlegde. Twee jaar later zijn
eindelijk de omstandigheden van die aard dat men de
draad weer kan opnemen.
De ingrediënten van deze concerten blijven
onveranderd: een trip door het beste van Bart
Peeters’ songboek, waarbij de energieke zanger
wordt begeleid door zijn briljante muzikanten (de
Ideale Mannen) alsook een koor van 500 enthousiaste
zangers en zangeressen. Kosten noch moeite worden
gespaard om de Lotto Arena om te bouwen tot
Europa’s gezelligste en intiemste concertzaal. De
playlist van de concerten zal lichtjes veranderen, Bart
heeft intussen immers een paar nieuwe pareltjes
uitgebracht, en binnenkort ook een nieuw album.

Het live concert, initieel voorzien op woensdag 13 mei
1920, zal nu plaatsvinden op woensdag 22 december
in de Lotto Arena. We hebben we 50 tickets
(zitplaatsen Blok 153/152) gereserveerd voor één van
de extra optredens van “Bart Peeters Deluxe” in de
Lotto Arena te Antwerpen. De bus vertrekt stipt om
18u00 op onze nieuwe vaste opstapplaats, de P&R
Antwerpsesteenweg te Oostakker (aan de parking
van de Carrefour), gemakkelijk te bereiken met de
buslijnen 17,18, 76,77 en 78. De show start om 20
uur.
In november 2019 vierde Bart Peeters zijn 60ste
verjaardag in de Lotto Arena met een Deluxe concert
van zijn allerbeste nummers, gesteund door een koor
van 500 leden. Het was bedoeld als een éénmalig
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Bart Peeters: “De Deluxe-concerten zijn voor mij van
de meest magische ooit. Op die concerten valt alles
op zijn plaats. Je voelt daar op het podium bijna fysiek
de verbondenheid van koor en publiek. De sfeer is in
alles het tegenovergestelde van wat we in de koude
lockdownperiode hebben ervaren. Precies daarom
kijk ik met veel verlangen uit naar deze laatste Deluxereeks: het is het perfecte middel om de afgelopen
donkere periode definitief achter mij te laten.”
Inschrijven kan uitsluitend via onze website:
www.personeelsbondkbp.be

PRIJS
leden en gezinsleden:

66 euro

niet-leden:

76 euro
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Personalia
Overlijdens

Jean Pierre Van d helsen
31 maart 1950 – 09 januari 2021
Helaas zijn we in januari plots, zonder afscheid te kunnen nemen, een van onze medebestuursleden verloren aan de
gevolgen van Covid19. Hij was één van de vele slachtoffers van de pandemie die zijn greep op de maatschappij nog
niet helemaal gelost heeft.
‘Jempi’ was een groot man, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Hij stond altijd klaar voor de personeelsbond.
Niks was hem teveel. Hij had steeds zijn uitgesproken mening op de bestuursvergaderingen maar was ook zeer
ontvankelijk voor commentaar. Dan moest hij er even over nadenken en zo kwam hij steeds tot een goede oplossing.
We gaan hem zeker missen op onze uitstappen waar hij vaak ook de medebezieler van was. Onder de mensen komen
deed hij graag, daar kon hij volop van genieten. Nu kunnen we ons alleen nog troosten met de vele mooie
herinneringen en talrijke anekdotes. We zullen hem niet vlug vergeten onze Jempi.
Bedankt voor alles maat.
Laura Baetens
21 augustus 1930 – 24 maart 2021
Marcel Spriet
29 juni 1934 – 07 maart 2021

Het bestuur biedt de getroffen families
zijn oprechte deelneming aan

Geboorten
“FELIZ“
“FINN “
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Bij de familie Queenie Van Muylem - Daan Grochowczak
UGent, vakgroep Organische en Macromoleculaire chemie
Bij de familie Marijke de Clercq - Jeroen Blanckaert
UZ Gent PACU
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Doolhof
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Bron: www.freepik.com
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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:
……………………….……………………..
Naam:
……………………………….……………..
Naam:
………………………………………...……
Aantal betalende kaarten:
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Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboortedatum:

……………………..…………………………
…………………………………………….….
………………………………………………..

…………………………………………………………….…………………………………………………………….
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Sinterklaasfeest 2021

Liefste Kinderen,
Beste ouders,
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten ontvangen na een
lange afwezigheid op zaterdag 4 december 2021
opnieuw de brave kinderen in studentenresto “De
Brug” (Sint Pietersnieuwstraat 45, naast de parking
van het Rectoraat).
Magic Michael zal zoals alle jaren zijn uiterste best
doen om jullie een onvergetelijke dag te bezorgen
met een fantastisch optreden met grappen en grollen.
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En zoals gewoonlijk kunnen de kindersnoetjes door
het professioneel grime team gratis veranderen in
wonderlijke gezichtjes waar iedereen gelukkig van
wordt.
Versgebakken chocoladekoeken, pannenkoeken en
kinderdrankjes zijn in deze dure tijden voorzien aan
nog steeds democratische prijzen. Natuurlijk zijn er
ook dranken voor de grote mensen aanwezig en
tevens aan kleine prijzen.
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Onze tombola waar zowaar iedereen prijs heeft zal er ook weer bij zijn.
Komt U naar ons onvergetelijk klaasfeest dan dient u hiervoor wel in te schrijven (onder uw eigen naam). De parking
van het Rectoraat, Sint Pietersnieuwstraat 25, zal gratis ter beschikking staan.
De Heilige Man en zijn Zwarte Pieten zullen er zijn van
09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00.
Wie krijgt een Klaasgeschenk?
Kinderen geboren tussen 01.01.2013 en 31.12.2020 en waarvan één van de ouders lid is van onze
personeelsvereniging. Kinderen tussen 8 en 14 jaar krijgen een gratis filmticket aangeboden indien ze zijn
ingeschreven en aanwezig zijn op het feest met kleinere zus of broer. De kaarten zijn ook het ganse jaar door te
verkrijgen.
Het bestuur van jullie personeelsbond hoopt jullie talrijk te mogen ontvangen op het leukste kinderfeest van het jaar.
Wat krijgen de kinderen van de Sint?
Kinderen die geboren zijn in:
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2020 Nachtlampje

2019 Spiral Tower

2018 Autobus Playmobil

2017 Paw Patrol Racebaan
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2016 Lego Vakantiecamper

2015 Rummikub XXL

2014

2013

Step

Telescoop

Inschrijven kan enkel via onze website
tot en met 19 november!
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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
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Kruiswoordraadsel
Verticaal
1. Seizoensgebonden
2. Voormiddag (lat.) / Bloeiwijze / Droogoven / Nikkel
3. Cilinder / Gedachtewisseling / Vraagwoord
4. Muziekinstrument / Kaak / Edelknaap
5. Roerbakpan / Platbodemd vaartuig
6. Rivier in Rusland / Groot persoon / Politieke partij /
7. Ton / Beteuterd
8. Edik / Vlaamse omroep / Afspraakje
9. Snijwerktuig (omgekeerd) / Drug
10. Inhoudsmaat / Gesloten baan / Luiaard
11. Kunst / Muziekstijl
12. Vuurtong / Beneveld / Uitwisseling
13. Mooi Nederlands / Eenvoudig / Levenskracht
14. Ingenieur / Oorveeg / Hoogste punt / Burgerlijke
stand
15. Gevaar lopende persoon

Horzontaal
1. Betreffende hart- en bloedvaten
2. God van de liefde / Zwitserse stad / Wachthuisje
3. Windvrij / Keukenkruid / Brandend
4. Achter / Drinkbeker / Kreet / Chinese afstandsmaat
5. Ovaal vat / Voertuig / Zelfbouwpakket / droog
6. Gierigaard / Alleen zang
7. Vereniging
8. Dreef / Griekse kaas
9. Zwijg / Woonboot / Tuimelbank / Overrijp
10. Luitenant / Trage weg / Kever / Onmeetbaar getal
11. Vochtig / Muziekinstrument / Nesthond
12. Uniek / Tropische grondlijster / Internationaal
boeknummer
13. Voeding expert
Vul het kruiswoordraadsel in, zet de genummerde letters
in de vakjes onderaan en stuur (binnen de drie weken) de
oplossing op naar:

WINNAAR BOEKENBON TER WAARDE VAN € 25.
(november – december 2020)
Mevrouw Katrien Govaert

KBP Kruiswoordraadsel, Sint-Jansvest 24, 9000 Gent.
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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

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

Contact en inschrijving
Tel.:
09 225 18 13
Rekeningnr.: IBAN : BE73 0011 5800 1760
E-mail:
personeelsbond.kbp@telenet.be
Website:
www.personeelsbondkbp.be
______________________________________________________________________________________________

Praktische Tips
Voor alle KBP-activiteiten waarvoor inschrijving vereist is :
Gelieve u steeds in te schrijven via onze website of neem telefonisch contact op met het secretariaat 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
_____________________________________________________________________________________________

Kalender
Gratis Filmavond (enkel voor het actief personeel):
Night of the Proms (al volzet)
Bart Peeters:
Herfstuitstap GP:
Lente uitstap Heuvelland:
Daens:
New York:
*
**
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28/10 en 18/11
19/11
22/12
uitgesteld naar 2022*
uitgesteld naar 2022**
uitgesteld naar nog te bepalen datum
uitgesteld naar 2022

Er wordt geprobeerd nog een GP activiteit te organiseren in het voorjaar. Neem af en toe een kijkje op de website.
Deze uitstap kan enkel maar in de lente plaatsvinden door de aard van de geplande bezoeken.
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