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Brandpreventie 
Sinds 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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Personalia 
     

Geboorten 
 

 

“MARILOU” Bij de familie Veerle Guylinck – Michael Vanmarcke 

UZ Gent, 1K12B 

“THOR” Bij de familie Tina Hendrickx – Fede Dewulf  Het bestuur wenst jullie een dikke proficiat 

UGent, Onderzoeksaangelegenheden      met de nieuwe spruit. 
 

Overlijdens 
 

André Menschaert Geboren op 24 oktober 1920 te Schelderode en overleden op 24 februari 2022 te Gent 

 

          Het bestuur biedt de getroffen families  
zijn oprechte deelneming 

aan. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Pretparken 

 

 
 

  Toegangsprijs: € 33,50 

     Kinderen t.e.m. 11 jaar: € 28,50 

     (Parking 9€) 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Uw nieuwe voordeelkaart 2022 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. Het ‘stappenplan’ vind je op onze website onder de rubriek 

‘voordelen’. 

http://www.xtrapresent.be/
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Wijnweetjes 
 

EEN ZOMER IN HET TEKEN VAN ROSÉ CHAMPAGNES? 
 

 

 

 

Om het met een cliché te benoemen: ‘langzaam 

komen lente en zomer terug’. Dit klimatologisch 

verschijnsel doet ons verlangen naar het mooie rosé 

gekleurde bruisende druivensap. Chique en 

verfrissende rosé-champagnes zijn al een paar jaar in 

opgang en daarom selecteerde ik een aantal 

gourmetflessen rosé-champagnes voor bij het 

aperitief en wat meer gestructureerde rosé 

champagnes voor op tafel. Deze trend wordt al jaren 

niet meer ontkend: rosé champagnes blijven in 

opgang. Kenners hebben een oogje op cuvées die 

heel verschillende kleuren en weergavestijlen kunnen 

aannemen die soms radicaal tegengesteld zijn. 

Onthoud dat er in champagne – in tegenstelling tot 

andere regio’s – twee methodes zijn om rosé 

champagnes te maken. De meest voorkomende is 

blenden, wat bestaat uit het mengen van witte wijn 

met een kleine hoeveelheid rode wijn om tenslotte 

over te gaan tot het maken van de ‘prise de mousse’. 

Het gebruikte aandeel rode wijn geeft zijn kleur aan 

de wijn en beïnvloedt het smaakprofiel. Van de kleur 

van een licht rozenblad tot het sterkere gekleurde 

karmijnrood wordt bepaald door het champagnehuis. 

Een hele reeks blended rosés zijn afhankelijk van de 

stijl van het champagnehuis. 

De tweede methode, bloeden (saignée methode), 

komt minder voor doordat het veel moeilijker is voor 

de wijnbouwer voor vinificatie van grote volumes. 

Net als bij klassieke rosé wijn blijft het sap in contact 

met de schil die er een tint zal aan geven. Deze 

maceratie (schilinweking) kan enkele uren duren met 

als gevolg dat naast de kleur ook de tannine 

extraheert. Deze maceratie geeft krachtige en 

gestructureerde rosé champagnewijnen. 

De Oosterse keuken en zijn kruiden passen 

bijvoorbeeld perfect bij de meest elegante 

champagne rosé wijnen en bepaalde rode 

vleessoorten, alsook eend en duif zijn niet bang voor 

meer gespierde champagne rosé wijnen op basis van 

een overwicht van  de druivensoort pinot in blend. 

Ik wou hier een selectie aanbieden van de meest 

betaalbare klasse rosé-champagnes in termen van 

prijs (rond de 50 Euro) en stijl die de recepties en 

tafels zullen bekoren deze zomer, waarbij ik 

opzettelijk grote cuvées of jaargangen uitsluit. 

 

Les rosés gourments (gastronomische) 

 

Joseph Perrier – Cuvée Royale-Marne 

 

Klein familiaal huis, gesticht in 1825 door Joseph 

Perrier. De eigenaars verbouwen 21 hectare 

wijngaarden die ideaal zijn gelegen aan de oevers van 

de Marne. De samenstelling van deze rosé 

champagne bestaat uit 25% chardonnay, 75% pinot 

noir en pinot meunier met ongeveer 12% rode wijn 

uit Cumières. Rijping: 3 tot 4 jaar. 

Deze zalmroze champagne met goede concentratie 

geeft in onze neus kleine rode vruchten zoals 

frambozen, rode bessen en bosaardbeien samen met 

een toetje vanille en peper. Deze cuvée is klassiek en 

harmonieus met een verteerbare afdronk. Past 

uitstekend bij aardbeien of bij een kaas uit Langres. 
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Moët & Chandon – Rosé Imperial – ÉPERNAY 

 

Moët was de eerste die met het idee kwam voor een 

champagne te ontwikkelen die met fruit en ijs 

gedronken moet worden. 

Schitterende roze kleur met oplichtende gouden 

reflecties. Het levendige, fruitige bouquet opent met 

aromatische rode bessen (Morello zure kersen, lingon 

bosbessen, cranberry-veenbes) met nuances van 

sappige zomervruchten (vijg, nectarine) en een 

smaakvolle noot van grenadine. 

 
Les rosés structurés (gestructureerde) 

 

Benoit Lahaye (Bouzy)-biologische teelt-100% pinot 

noir – Rosé de maceration 

 

Dit huis is één van de snelst rijzende sterren in de 

Champagne en geldt als de beste champagnemaker 

van Bouzy en omstreken. 

Een rosé champagne met een sterke persoonlijkheid 

en een uniek karakter. Zeer opwindend om te 

proeven. Ontvouwt zich in de mond met tonen van 

bloemen en fruit. Buitengewone complexiteit met 

een perfecte integratie van de bubbels. 

 

Fleury (RS*) 100% pinot noir – un rosé saignée issu 

(bloeding). 

 

Jean-Pierre Fleury is gevestigd in Courteron, een 

gemeente in de Aube (meest zuidelijke regio van 

Champagne). Fleury beschikt over 15 ha wijngaard en 

de productie bedraagt ca. 200.000 flessen per jaar. 

Kenmerken van rood zomerfruit (aardbei, framboos). 

Deze niet gedoseerde rosé champagne beschikt over 

volume, breedte en kracht. Het is ongetwijfeld 

gemaakt voor op tafel. Een zeebarbeel of bij 

gevogelte haalt deze kanjer het beste uit zichzelf. 

(*) récoltant-manipulant 

 

 
 

Het viel mij op dat….. 

 

Bij het proeven van deze rosé champagnes  maar 

weer eens bewezen werd dat de bediening van deze 

wijnen bepalend is om van al hun kwaliteiten te 

kunnen genieten. De temperatuur mag om te 

beginnen niet te koud zijn omdat het de aroma’s zou 

blokkeren. Ze mag ook niet te hoog zijn want het zou 

de wijn ‘te soft’ maken. De ideale temperatuur ligt 

dus tussen de 9 en 11° C wetende dat champagne 

ongeveer twee graden wint wanneer het in het glas 

wordt gegoten. Decanteren is vaak gunstig voor 

champagne dat aan complexiteit wint wat het verliest 

aan bruis. Het decanteren moet gebeuren bij het 

serveren. Tenslotte is een geschikt glas essentieel om 

van de aroma’s te kunnen genieten. Ik kies voor een 

wit wijnglas met een heel dunne rand en niet voor een 

coupe of flut glas. 

Uittesten maar ! 
 

 

 

 

 

 

 

Georges De Smaele, wijnproever.  
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Concert 
 

 

 

 

 

NIGHT OF THE PROMS (27 mei 2022) 
De laatste twee jaren hebben we een bijzondere tijd 
beleefd in de zorgsector. Onze teams en structuren 
werden daarbij zwaar op de proef gesteld. Maar we 
staan er nog en we mogen fier zijn op ons crisisbeleid, 
onze veerkracht en vooral op onze mensen. 
Speciaal voor zorgsector werd eerder al een 
‘dankeditie’ van de Night of the Proms aangekondigd 
en helaas was die even snel ook weer uitgesteld. Nu 
is de nieuwe definitieve datum vastgelegd op 27 mei.  
Uw Peroneelsbond heeft het genoegen jullie dit 
evenement GRATIS, vervoer inbegrepen, aan te 
bieden. Deze activiteit is momenteel REEDS VOLZET 
door eerdere reservaties maar mogelijk zijn 
sommigen verhinderd op de nieuwe datum. Als dat zo 
is laat dit dan weten a.u.b. zodat collega’s op de 
wachtlijst uw plaats kunnen innemen. De bussen 
vertrekken stipt om 19  uur op de parking achteraan 
K12. Inschrijven voor de wachtlijst kan nog steeds via 
mail: personeelsbond.kbp@telenet.be. Maximum 2 
kaarten per persoon. 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 9.00 € !  

Mits voorlegging van een geldige lidkaart. 

(prijs aan de kassa 11,95 €) 

 

 

  

mailto:personeelsbond.kbp@telenet.be
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Theater 

MAMMA MIA (18 augustus 2022) 

 

18 AUGUSTUS 2022,   

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN 

MAMMA MIA! is een muzikaal feest met de grootste 
hits van ABBA, maar tegelijkertijd ook een heerlijke 
romantische komedie, een smakelijke portie 
nostalgie. Bruisend en energiek, een hit! 

De Cast. 

Hoofdrollen zijn weggelegd voor Ann Van den Broeck 
(Donna), Tinne Oltmans (Sophie), Evi Hanssen 
(Tanya), Ilse La Monaca (Rosie), Johan Terryn (Sam), 
Govert Deploige (Harry) en Stany Crets (Bill). 
Deze verrassende cast staat garant voor een  
waanzinnig energiek spektakel. 

Het Verhaal. 

Sophie staat op het punt te trouwen op een mooi 
Grieks eiland en wil door haar vader worden 
weggegeven. Alleen is het niet duidelijk wie dat is. Ze 
nodigt drie voormalige liefdes van haar moeder 

Donna uit voor het huwelijksfeest. Donna wordt 
compleet verrast door het weerzien met de mannen 
en staat plots oog in oog met haar bruisende 
verleden. Samen met haar vriendinnen haalt Donna 
herinneringen op aan vroeger, aan oude liefdes en 
aan hun tijd als zangtrio. 

Uw personeelsbond heeft 50 plaatsen Cat.1 
gereserveerd op donderdag 18 augustus. 

De bus vertrekt stipt om 18u30 op onze vaste 
opstapplaats, de gratis 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. 

Inschrijvingen uitsluitend via mail of via onze website: 
www.personeelsbondkbp.be tot 30 juni 2022. 

Prijs incl. vervoer heen en terug: 

 

Leden: 59€ 
Niet leden: 69€  

http://www.personeelsbondkbp.be/
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MUSICAL (20 mei 2022) 

 
De 105 reeds gereserveerde plaatsen blijven geldig en de tickets worden op de bussen uitgedeeld 

 
 

 

We verzamelen op onze vaste opstapplaats, de gratis P&R Antwerpsesteenweg te Oostakker   

(aan de parking van de Carrefour). Ook te bereiken met de buslijnen 17, 18, 76, 77 en 78. 

ONZE BUSSEN VERTREKKEN STIPT om 18u30. 
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Raadseltjes          Bron: www.leswiki.nl 

• Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. Wat is dit? 

een theepot 

• Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 hamburger. Toch worden er maar 3 

hamburgers gegeten. Hoe kan dat? 

Het waren een oma, moeder en een kleindochter 

• Wat zit vol met gaten maar houdt wel water vast? 

een spons 

• Welk woord van 4 letters wordt korter als je er 2 letters aan toevoegt? 

kort: kort+er 

• Welk woord wordt als fout geschreven in een woordenboek? 

fout 

• Je loopt tijdens een hardloopwedstrijd de loper voorbij die op de tweede plek loopt. Op welke plek loop je 

dan? 

De tweede plek 

• Een jongen wordt de operatiekamer in gebracht. De chirurg ziet hem en zegt: ‘Ik kan hem niet opereren, dat 

is mijn zoon.’ Toch is de chirurg niet zijn vader. Hoe kan dat? 

de chirurg is zijn moeder 

• Wat staat er aan het eind van de regenboog? 

de letter ‘g’ 

• Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik? 

een kaars 

• Het leeft in de winter, gaat dood in de zomer en groeit van boven naar beneden. Wat is dat? 

een ijspegel 

Kleurplaat         Bron: www.supercoloring.com 

 

 

  



 

10  Universitas nr. 528  

 

                      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. 

 

• Voor info kan u rechtstreeks bij de verdeler terecht. U krijgt doorlopend korting op vertoon van uw 

badge of KBP lidkaart. Ook mogelijkheid tot leasing. 

• 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. Opbergplaatsje 
2. Europees Parlement / Karakter / Uniek / Oude 

lengtemaat 
3. Beteuterd / Sporter / Waterblaasje 
4. Roestvrij staal / Hoger beroep / Modegril 
5. Posterijen Telegrafie Telefonie / Edel metaal / 

Gesloten 
6. Muzieknoot / Pet / Schraal / Italiaanse rivier 
7. Boerderijgrond / Kwalijk / Gaaf 
8. Lengtemaat / Stuiver / In … en roer / Neon 
9. Beu / Kostuum / Opper 
10. Eenhoevig dier / Buidelbeer / Handwarm 
11. Paard / Bestuurslichaam / Voor- 
12. Voegwoord / Soepgroente / Tijdperk / Nummer 
13. Wetenschappelijke studie  
 

 

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. Ontsmetten 
2. Wijfjesdier / Blut / Gordelroos 
3. Speelgoed / Snijwerktuig 
4. Hectare / Drugs / Muzieknoot / Chinese maat 
5. Zangstem / Onbespreekbaar / Grof 
6. Walvis / Honger / Binnenplaats 
7. Ingewijde / Infectieziekte 
8. Ruggenprik 
9. Splitsen / Gewaad 
10. Val, klem / De heer / Partner (omgekeerd) 
11. Houding / Amulet / Europese munt 
12. Secretaris-generaal / Muggenraam / Wegwijzer / 

Walter Zwaenepoel 
13. Afscheidsgroet / Toog 
14. Terreinwagen / Smart / Askruik 
15. Carrièremakerij 
 

 

 

 

 

 

WINNAAR BOEKENBON TER WAARDE VAN € 25. 

(Januari – April 2022) 

De Heer Eric Van der Linden 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 4 7

2

3 14 8

4 12

5 6

6

7 11 2

8 3

9 1

10

11 10 9

12 13

13 15 5

Marc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K A N G O E R O E W12 O N I N G1

2 L U A L F A N A D A A A

3 A R A B A R14 C O D E G A S

4 V A A T C A R R E7 G I F T

5 E I R A K I M B O N P

6 R O A L S M6 A R K A R

7 J O B B E M I N8 D E U F O

8 A R L U C N V I B T F

9 S9 K A M E E D N I P E5

10 C A S T4 K L E13 R K K R IJ S

11 L M O B I O3 L O O G E L S

12 U O V E E10 G N11 E E P T O

13 B R A N D V E R2 K L I K K15 E R
Marc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G R O T E M E N S E N W E R K
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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  

Openingsuren:   

Momenteel enkel telefonisch of op afspraak:  

Di - Wo - Do - Vr : 7u30—15u30  

Contact en inschrijving:  

Tel.:   09 225 18 13  

Rekeningnr.:  IBAN : BE73 0011 5800 1760  

E-mail:   personeelsbond.kbp@telenet.be  

Website:  www.personeelsbondkbp.be 

 

 

CONTACTPUNT  UZ 

De Pintepark 2 

Ingang 75 route 7503 gelijkvloers  

Contactpersoon: Damiën Moreels  

Telefoon/Dect: 09 332 29 91  

 

Openingsuren  

Momenteel enkel telefonisch of op afspraak: 

Di - Wo - Do - Vr : 7u30—15u30  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

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              
Daens:           20/05/2022 

Night of the Proms        27/05/2022 

Mamma Mia         18/08/2022 

Personeelsfeest:         uitgesteld 

 

mailto:personeelsbond.kbp@telenet.be

