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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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Woord van voor 
Beste leden, 

Hopelijk heeft intussen iedereen genoten van een 

deugddoende vakantie, of ga je er nu nog snel aan 

beginnen? Niets aan te doen, een nieuw 

academiejaar en nieuwe cohorten studenten dienen 

zich alweer aan. Ook wij hebben belangrijk nieuws: na 

een wel héél lange aanloop is de kogel door de kerk: 

na 54 jaar verlaat uw personeelsbond definitief de 

lokalen van de Sint-Jansvest! 

 

Bron: beeldbank UGent 

Geloof het of niet, uw personeelsvereniging bestaat 

dit jaar 105 jaar. Pas in 1959 kreeg onze vereniging 

door de ‘Rijksuniversiteit Gent’ zijn eigen 

vergaderzaal toegewezen, toen nog op het rectoraat. 

In 1964 kreeg het bestuur een nieuwe ruimte op de 

tweede verdieping in de St-Pietersnieuwstraat 72. 

Vanaf 1967 werden er meer en meer personeels-

activiteiten georganiseerd in onze lokalen waardoor 

we in 1968 uiteindelijk verhuisden naar ons gekend 

gebouw in de St.-Jansvest. De personeelsbond werd 

er tevens concessiehouder van het daar ingerichte 

personeelsrestaurant. Er werden drie ‘ontspannings-

zalen’ ingericht en in het gebouw werd eveneens de 

bibliotheek van de Centrale Dienst voor 

Beroepsopleiding ondergebracht. In 1984 nam de 

dienst 'Homes en Restaurants' van de RUG de 

concessie van het personeelsrestaurant over. Maar 

wij bleven ter plaatse met onze eigen cafetaria, 

vergaderzalen, ontmoetingsruimtes, enz. 

Reeds geruime tijd werden er plannen gemaakt om de 

resto’s te reorganiseren;  

 

Bron: beeldbank UGent 

nadat er sinds 2017 al gesproken werd over een 

mogelijke sluiting van Sint-Jansvest na afwerken van 

de uitbreiding van resto De Brug werd er in Sint-

Jansvest eerst een zogenaamde ‘omgekeerde resto’ 

geïntroduceerd. In plaats van vlees kon je er ook 

alternatieve menu’s krijgen, van vegetarisch tot soms 

zelfs veganistisch. Het succes bleef echter uit en in 

2020 besloot Directie Studentenvoorzieningen (DSV) 

resto Sint-Jansvest definitief te sluiten. 

Die beslissing was geen verassing. Het gebouw had 

ook een aantal veiligheidsproblemen en vele 

wegenwerken maakten de toegang gedurende lange 

tijd lastig.  

Vanaf dan zaten wij nog alleen in een gebouw waar 

geen passage meer was. Dergelijk oud gebouw heeft 

ook torenhoge operationele kosten, denk maar aan 

verwarming en allerlei bouwtechnische problemen 

begonnen de kop op te steken. Kortom een verhuis 

drong zich op. Het is op dit moment niet duidelijk wat 

er met het inmiddels volledig verlaten gebouw zal 

gebeuren. 

De UGent is samen met ons op zoek gegaan naar een 

volwaardig alternatief. Ik bespaar u de details maar in  

de loop der jaren werden vele voorstellen naar voor 

geschoven. Even vaak bleken de plannen ‘last-minute’ 

alweer onmogelijk. Wij van onze kant hebben er 

steeds naar gestreefd zo centraal mogelijk te blijven 

en zo werd er uiteindelijk beslist dat we met ons 

secretariaat terecht konden in een ruim bureel in het 

Technicum. Ook alle onze opslag, denk maar aan 

materiaal voor Klaasfeesten en dergelijke kon er 
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terecht in de makkelijk bereikbare ondergrondse 

verdiepingen van het Technicum, vlakbij de lokalen 

van de Brug. Zeker niet slecht en zeer praktisch. 

Het Technicum op zich is natuurlijk ook een gebouw 

met een rijke geschiedenis. In 1934 start de bouw van 

het ‘laboratoria voor de Technische Scholen’ van de 

UGent. Het wordt een voor die tijd vooruitstrevend 

bouwwerk, met een staalskelet en beton in de 

hoofdrol. De ontwerpers moesten met verschillende 

uitdagingen rekening houden. Zo is er een 

hoogteverschil van 17 meter tussen de Sint-

Pieternieuwsstraat aan de ene kant en de Muinkkaai 

aan de andere kant. Vooral blok 2 was veelbesproken 

bij de constructie, als eerste gelaste staalconstructie 

ter wereld. De man die instond voor die constructie, 

was Gustaaf Magnel. Hij deed ook de berekeningen 

voor het beton dat nodig was om de Boekentoren te 

bouwen. 

Waar vroeger ingenieurs op zoek gingen naar de 

ideale samenstelling van beton, zijn na jaren 

leegstand en een volledige renovatie (tot 2022) hier 

nu voornamelijk de studenten Politieke en Sociale 

Wetenschappen gehuisvest. En vanaf nu dus ook uw 

personeelsvereniging! Het verleden van Blok 2, dat 

dus diende als betonlabo, vind je vandaag nog terug 

in de vorm van een oude kraan en andere industriële 

knipogen. Fans van industriële architectuur moeten 

zeker eens een bezoekje brengen aan de 

faculteitsbibliotheek en bijhorende leeszaal of kom 

gewoon eens naar ons bureel! 

 

 

 

 
Meer wetenswaardigheden over het technicum kan u 

vinden op: 
https://www.durfdenken.be/nl/het-technicum-vroeger-en-nu 

Meer verhalen, foto’s en nieuws over de UGent vind 

je overigens op www.durfdenken.be 
 

 

 

 

 

 

Foto’s: Anneke D’Hollander/Universiteit Gent 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.durfdenken.be%2Fnl%2Fhet-technicum-vroeger-en-nu&data=05%7C01%7Cjan.goeman%40ugent.be%7C9ec6e607f954456324d008da7390f248%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C637949364089683348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x6qk5spLfyYqgXIii%2B%2FnDSm6iZDQ6OJGHZepGmcnTOY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.durfdenken.be%2F&data=05%7C01%7Cjan.goeman%40ugent.be%7C9ec6e607f954456324d008da7390f248%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C637949364089683348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OBhfcJ%2FUL5JDzPOQTrlv8Z6U43TdwRrCMo2a1FmN2bk%3D&reserved=0
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Als gevolg van de verhuis hebben we niet enkel een 

nieuw bureau maar ook een nieuw adres, 

telefoonnummer, emailadres en zelfs website. Zie 

hiernaast. 
 

En voor iedereen die er weer fris invliegt aarzel niet 

om ons te contacteren voor activiteiten en vragen 

allerhande. 

Beste groeten, 
 

Jan, voorzitter KBP. 

 

KBP Personeelsbond 
 

Sint-Pietersnieuwstraat 41 gebouw T2, 9000 Gent 

 

09 331 29 59 

 

personeelsbond@ugent.be 

 

www.personeelsbondkbp.be 

 

______________________________________________________________________________________________ 

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’. 

mailto:personeelsbond@ugent.be
http://www.xtrapresent.be/
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Personalia 
     

 

Geboorten 
 

 

“NELLE” Bij de familie Stiene Vandamme – Frederiek Bultinck 

UZ Gent, Locomotorische Revalidatie 

“LENA”  Bij de familie Tine Librecht – Mikey Bogaert 

UGent, PP58 

“CLAIRE” Bij de familie Jolien Van Hecke – Ken Maenhaut 

UZ Gent, IZ 

 “FLORIEN” Bij de familie Elke Debackere – Bart Gielen 

UGent, Centrum Medische Genetica 

         Het bestuur wenst jullie een dikke proficiat 

       met de nieuwe spruit. 
 

 

 

     Huwelijken 
 

        David Moernaut & Carmen Torres  huwden op 20/05/2022 

        UZ Gent, IZ Hartchirurgie 

 

        Valerie verspeelt & Steven Mortier Huwden op 01/07/2022 

        UZ Gent, Sociale Dienst Patiënten 

 

 

 
 

 

 

 

Overlijdens 
 

Marijke Temmerman Geboren op 19 april 1953 en overleden op 28 mei 2022 te Gent 

 

Marcel Eeckman Geboren op 14 september 1949 en overleden op 30 mei 2022 te Gent 

 

 

 

          Het bestuur biedt de getroffen families  
zijn oprechte deelneming aan. 
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Film 

 
 
Na het steeds groeiend succes van de vorige edities 

nodigen wij met veel plezier de actieve leden terug uit 

op onze GRATIS filmavonden al of niet samen met je 

partner/vriend/vriendin. 

Dit maal hebben we gekozen voor de nieuwe film van 

Adil & Bilal: 

REBEL 

Rebel’ is een noodlotstragedie. Nadat er bij Kamal 
(Aboubakr Bensaihi) in Molenbeek drugs zijn 
gevonden, wordt hij door zijn moeder (rol van Lubna 
Azabal) uit huis gezet. Hij besluit naar Syrië te 
vertrekken waar hij door Islamitische Staat (IS) wordt 
gerekruteerd en zo in Raqqa belandt. Intussen komt 
zijn jongere broertje van 13 jaar - gespeeld door Amir 
El Arbi, het broertje van Adil - ook in het vizier van 
geradicaliseerden op het thuisfront, terwijl hun 
moeder vecht voor haar zonen. 

“Dit drama kan zwaar op de maag vallen, maar 
stilistisch ziet het er prachtig uit. Bovendien voel je 

dat de regisseurs een oprecht verhaal willen 
vertellen”, schrijft website Screen Daily. “De film 
toont hoe mannen met goede intenties toch 
verwikkeld kunnen raken in grote problemen en 
uiteindelijk vooral kwaad berokkenen.” Ook de 
acteerprestaties van Bensaihi en de jonge Amir El Arbi 
worden bejubeld.  

“Deze prent is een aanval op de zintuigen. De actie 
dendert in een rotvaart over het scherm”, aldus 
website Cineuropa. “Dit fascinerende werk toont dat 
het belangrijk is om diverse stemmen in de filmwereld 
aan bod te laten komen.” 

Hete hangijzers dus. Het neemt niet weg dat El Arbi 
en Fallah er een emotionele ervaring van maken, met 
de hulp van een uitstekende cast en met een 
opvallende hoofdrol voor muziek. Arabische 
tekstfragmenten met een vrouwelijke zangstem 
delen ‘Rebel’ op in hoofdstukken, en soms slaat hij om 
in pakkende musicalnummers, gechoreografeerd 
door Sidi Larbi Cherkaoui.  
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Tegelijk tonen El Arbi en Fallah dat ze in de States 
geleerd hebben om verhalen te vertellen die op een 
groot publiek mikken, met adembenemende 
actiescènes (vaak in één enkele camerabeweging) en 
een plot die alle obligate vakjes aanvinkt (beetje 
drama, beetje actie, beetje humor, beetje romantiek). 
Het maakt van ‘Rebel’ een schizofrene trip, maar ook 
het beste wat de heren al uit hun koker hebben 
getoverd.  

Bij onze onthaalbalie krijgen jullie terug een ticket en 
een bon aangeboden van 5€/pp voor een aankoop in 
de snoepwinkel. De filmavonden gaan door op 
donderdag 27 oktober en 10 november. Wij 
verwachten jullie vanaf 19 uur. De film start om 20 
uur. Je kan alleen inschrijven via onze website 
“personeelsbondkbp.be/activiteiten”. Maximum 2 
tickets/pp te reserveren. 

 

Indien je na inschrijving door omstandigheden niet 
aanwezig kan zijn, gelieve dan zeker op tijd iets te 
laten weten zodat wij onze reservelijst kunnen 
aanspreken en niet met ongebruikte kaarten blijven 
zitten. 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 €) 
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Wijnweetjes 
 

INVESTEREN IN WIJN 
 

 

 

 

Als freelance wijn-

journalist verblijf ik 

jaarlijks enkele weken 

in ‘la douce France’  om 

mijn wijnkennis te 

verfijnen en om de 

wijnboeren beter te 

leren kennen én te 

begrijpen. Normaliter hebben we het over de werken 

in de wijngaard, de valorisatie van oude 

druivenrassen, het vinificatieproces, de conversie 

naar biologische wijnbouw enzovoort… 

Bij een recent bezoek aan een jonge wijnbouwer in de 

Languedoc, niet ver van Pézenas, maakte deze 

wijnboer mij warm voor zijn businessplan gebaseerd 

op een investering in wijnaandelen. Een vloeibare 

investering? Zonder mij onmiddellijk in dit  

investeringsavontuur te storten luisterde ik met volle 

interesse naar zijn verhaal over een wijnminnende 

Parisiën die had geïnvesteerd in drie Franse 

wijngebieden namelijk in Nairaud-Suberville 

(Centrum Loire), in Château Crois de Labrie (Saint-

Emilion) en in Vignoble Amira (Saint-Joseph in de 

noordelijke Rhône). Deze enthousiaste wijnliefhebber 

had geïnvesteerd onder de vorm van een GFV 

(Groupement Foncier Viticole), een maatschappij dat 

tot doel heeft percelen met wijnstokken te verwerven 

die zijn verhuurd aan een wijnboer die 

verantwoordelijk is voor de exploitatie ervan. 

Bijzonder aan deze investering is dat de intekenaars 

meestal worden gecompenseerd met een aantal 

flessen. Er is ook een vergoeding in contanten 

voorzien omdat een 100% lease niet legaal is. De 

meeste medewerkers geven de voorkeur aan flessen. 

Bij het elektronisch grasduinen in deze problematiek 

constateerde ik dat GFV’s een belangrijk financieel 

instrument zijn geworden in de wijnwereld. Dit wordt 

bevestigd door Hélène CORRE, directeur van 

BACCHUS CONSEIL, een bedrijf dat gespecialiseerd is 

in dit soort investeringen. Ze worden in uitvoering 

gebracht wanneer een wijnboer de mogelijkheid 

heeft om grond te verwerven, maar ook in het geval 

van overdracht van activa om de koper in staat te 

stellen de andere begunstigden te compenseren 

(erfeniskwesties), of ter ondersteuning van jonge 

wijnboeren die zich willen vestigen. Instappen in zo’n 

investering vraagt bijzondere oplettendheid. In dat 

investeringswereldje is mond tot mondreclame of 

contact met wijnboeren tenzij bij hen thuis of op 

wijnbeurzen van groot belang. 

Een andere directe manier is contactname met 

adviesbureaus die zich in deze niche hebben 

gepositioneerd. Via elektronische weg wordt dan 

gevraagd om gratis en vrijblijvend een zoekmandaat 

te ondertekenen waarin men de geïnteresseerde 

regio’s aangeeft. Zodra er een dossier ontstaat, wordt 

er contact opgenomen. Eens de akte is ondertekend 

én het geld is gedebiteerd ben je eigenaar van een 

paar rijen wijnstokken en voor liquide dividenden per 

jaar. 

Is deze investering rendabel? Het blijft een 

plezierinvestering met een rentabiliteit van 4 à 5 

procent winst, wat niet slecht is! Buiten de schenking 

van wijn, voor het leven of voor een periode van 18 

jaar, afhankelijk van het contract, bestaat de 

mogelijkheid van een meerwaarde bij een exit of bij 

doorverkoop van de aandelen aan de wijnboer zelf of 

aan andere collega partners. Bij Bacchus Conseil 

wordt de prijs van de wijnstokken berekend met 

SAFER, de openbare instantie die toezicht houdt op 

de transacties van landbouwgrond.  

Een andere manier om een wijnboer te ondersteunen, 

zonder een ingewikkeld investeringsplan te starten is 

‘crowdfunding’. Deze aanbiedingen zijn 

tegenwoordig ‘in’ bij alle sectoren in onze 

samenleving en de wijnwereld is daarop geen 

uitzondering. In dit geval gaat het om het bijdragen in 

een welbepaald wijnproject met als tegenhanger het 

ontvangen van een aantal flessen wijn. Volgens 

Maxime DEBURE, oprichter van winefunding.com, 

willen echte wijnfanaten betekenis geven aan hun 

donatie. Als dit platform ook kapitaalsinvesteringen 
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biedt, dienen crowdfundingsprojecten als een 

showcase en kunnen ze een breder public bereiken. 

Renovatie van een oude schaapsstal omgebouwd tot 

wijnmakerij, aankoop van een elektrische tractor, 

omschakeling naar biologische landbouw enzovoort. 

De voorstellen zijn soms zeer gevarieerd. Als 

voorbeeld stelt Maxime Debure een overeenkomst 

voor van ongeveer 150 tot 300 Euro met ontvangst 

van 3 tot 6 flessen per jaar met een duurtijd van 3 jaar. 

Soms bestaat de mogelijkheid om de wijnen vooraf te 

proeven. 

En hoe zit het in Vlaanderen? 

Dat crowdfunding in alle markten van nut kan zijn 

hoeft niet langer te worden bewezen. Ook in onze 

contreien heeft men aandacht voor de studie en 

publicatie van de  ‘American Association of Wine 

Economist’ (AAWE) waarbij de studie aangeeft dat 

vooral voor een ‘reward crowdfunding’ wordt 

gekozen met de voorkeur van een fysische beloning 

in de vorm van de wijn zelf. De investeerders 

verkiezen dus enkele flessen wijn boven een portie 

aandelen. Daarbij blijken de investeerders vooral jong 

en mannelijk te zijn. Ze zijn dicht bij het project te 

vinden. Dus aan alle wijnliefhebbers, ook vrouwelijke, 

doen! 

 

Enkele voorbeelden: 

 

Vzw domein Laagland te Sleidinge (sedert 2014 een 

wijnliefhebbersproject met ongeveer 150 leden en 

1500 wijnranken): domeinlaagland.be 

 

GFA (Groupement Foncier Agricole):  

www.feve.co/2021/08/investir-dans-le-vin/ 

Verhuurder van landelijk onroerend goed. Maakt het 

mogelijk om een landerfgoed te organiseren, de 

eenheid ervan te bewaren, de overdracht ervan te 

verzekeren, uit een erfenis te komen. 

 

GFV (Groupement Foncier Viticole):  

groupementfoncierviticole.com 

 

Project WineFunders:  

www.winefunding.com 

 

• Kies een project uit de wijndomeinen 
geselecteerd door wijnexperten in aankoop 
van wijngaarden, bouw van een wijnmakerij, 
aankoop en uitrusting enzovoort. 

• Jij financiert en kiest tussen 3 aangeboden 
modellen 
- Wine Pay-Back (volledige terugbetaling 

in wijnen met korting van 15 tot 30% 
- Wine Bond (je kapitaal wordt 

terugbetaald in euro’s en je ontvangt 6 
tot 8% rente in wijn) 

- Wine Equity (je wordt aandeelhouder 
van de inboedel)  

Enkele voorbeelden: Château Carpe Diem 

(Provence), Château Cazebonne (Saint Pierre 

de Mons-Bordeaux). 

 

Hélène CORRE: directeur Bacchus Conseil 

Maxime DEBURE : Ceo WineFunders 

 

 
 

Georges De Smaele, wijnproever. 
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Theater 

 
LORD OF THE DANCE    25 JAAR STAANDE OVATIES 

15 november 2022 Capitole Gent. 

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan in 2022 gaat 
deze show nog een stap verder. De fans kunnen zich 
verwachten aan nieuwe ensceneringen, kostuums en 
choreografieën; en de allernieuwste technologie voor 
speciale lichteffecten. 

Sinds de première was Lord Of The Dance van Michael 
Flatley te zien in meer dan 1.000 zalen wereldwijd, en 
woonden meer dan 60 miljoen mensen in 60 
verschillende landen op alle continenten de 
voorstelling bij. Dit maakt de dansproductie tot een 
van de meest succesvolle ter wereld.  

Er is uiteraard geen bus voorzien aangezien de 
voorstelling in Gent doorgaat. Wij verwachten jullie 
aan de Capitole waar de tickets worden uitgedeeld. 
De show start om 20 uur. 

Prijs Leden: 68€ 

Niet-leden: 78€ 

______________________________________________________________________________________________

Sinterklaasfeest 2022 
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Liefste Kinderen, 
Beste ouders, 
 
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten ontvangen na een 
lange afwezigheid op zaterdag 3 december 2022 de 
brave kinderen in studentenresto “De Brug” (Sint 
Pietersnieuwstraat 45, naast de parking van het 
Rectoraat). 
Magic Michael zal zoals elk jaar zijn uiterste best doen 
om jullie een onvergetelijke dag te bezorgen met een 
fantastisch optreden met grappen en grollen. 
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 aan 
kleine prijzen. 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.

 

Inschrijven kan enkel via onze website 

 tot en met 18 november! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

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 01.01.2014 en 31.12.2021 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. Deze 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021: Zachte Stapelblokken     2020: My First Sounds & Senses 
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2019: Drill & Fill      2018: Boomgaard 
 

     
2017: Klokje       2016: Drone 
 

         
2015: Pokemon Doolhof     2014: Bigben Vlogging Kit 
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Kom je de sint ook bezoeken op het Klaasfeest van de Personeelsbond op zaterdag 6 december? Je doet de Sint 

een groot plezier als je deze kleurplaat heel mooi kleurt en meebrengt. Vul ook je naam en leeftijd in. Dan weet 

de Sint nadien ook nog van wie hij deze tekening heeft gekregen. Andere tekeningen zijn natuurlijk ook van harte 

welkom op het Klaasfeest. 

 

 
Bron: www.animaatjes.nl 

 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………. 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………… 

Leeftijd: ………………………………………………………………………………………………………… 
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Uitstap 
 

 

 

 

DELFT met MOSSELFESTIJN (20 Oktober 2022) 
 
 

 
 
 

 

 

 

Door de laatste coronagolf in het voorjaar is deze 

uitstap toen niet kunnen doorgaan, daarom deze 

uitgestelde dagreis. 

Wat houd het in: 

Vanuit onze oude (vroegere) opstapplaats vertrekken 

we naar Leiderdorp. Daar gaan we aan boord van een  

boot, en nuttigen we koffie met cake. We laten 

Leiderdorp achter ons en varen door een uitzonderlijk 

watergebied: de Kagerplassen. Tijdens deze tocht 

genieten we aan boord eveneens ons middagmaal, 

bestaande uit: 

Soep gevolgd door mosselen naar believen met 

sausjes en frieten (drank niet inbegrepen). 

Na de lunch gaan we terug aan wal en rijden we met 

de bus naar Delft. Daar maken we met een gids een 

stadswandeling in de binnenstad. We wandelen langs 

de oude kerk, het standbeeld van Willem van Oranje, 

het stadhuis, de oude gevangenis, enzoverder. 

Nadien is er nog wat vrije tijd waar je eventueel een 

bezoekje kan brengen in het centrum, of  je een 

bezoekje kunt brengen in één van de vele winkeltjes 

met het alom gekende ‘ Delfts blauw’. 

Nadien vertrekken we terug huiswaarts, we voorzien 

terug thuis te zijn rond 18u. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Inbegrepen :  - vervoer met luxe autocar 
   - vervoer per boot 

- koffie met cake 
- middagmaal 
- stadswandeling met gids 

 
Vertrek:  P&R Gentbrugge 7u30 
   Onder de E17 brokkelbrug 

(zoals vroeger) 
 
Prijs:   79 euro  (leden) 
   89 euro (niet-leden) 
 
UITSLUITEND INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE aub 
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Terugblik 
Na twee jaar corona perikelen waren er eindelijk weer 

pogingen om ons leven terug op modus “normaal” te 

zetten. In deze rubriek af en toe een terugblik op onze 

uitstappen: 

 

BART PEETERS 
13 april was de eerste afspraak. Plaats: Lotto-Arena, 

met wie: Bart Peeters. De zaal was gevuld met 

enthousiaste fans van deze geweldige zanger. Hij 

hotst en botst  over het podium dat het een lieve lust 

is. Zijn populaire liedjes werden door iedereen uit 

volle borst meegezongen. 

Bart had voor het tweede deel een pop-up koor met 

maar liefst 500 enthousiaste zangers en zangeressen 

vanuit gans Vlaanderen uitgenodigd. Zij waren zowel 

in kledij als met hun stemmen in perfecte harmonie. 

Kortom fantastisch. 
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Kruiswoordraadsel        Bron: www.schoolwiz.nl 
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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. 

 

• 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. Ziekteverwekker 
2. Muzieknoot / Partner / Onverstoorbaar / Oude 

lengtemaat 
3. Priem / Infaam / Communauté Financière Africaine 
4. Insect / Speld / Rietzodde 
5. Toog / Federatie van Betaalvoetbalorganisaties / 

Biljardstok 
6. Tantaal / Niet raak / Eetbare vrucht / Overdosis 
7. In-vitrofertilisatie / Onaangename geur / 

Barenspijn 
8. Frans lidwoord / Teer / Rustplaats / Ingenieur 
9. Zomerpeer / Springstof / Bedorven 
10. Tronk / Cijfer / Takel 
11. Alstublieft / Schenkelvlees / Voor- 
12. Nederduits / Leeuwenjong / Tijdsdelen / Per uur 
13. Opsporing  
 

 

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-Pietersnieuwstraat 41 T2, 9000 Gent. 

 

 

 

 

Verticaal 
1. Apneu 
2. Ziekenhuisafdeling / Wees gegroet / Vechtsport 
3. Filmdecor / Baantje 
4. Neon / Mannelijk dier / Kleuter / Werktuigkundig 

Ingenieur 
5. Vader / Zuigbuisje / Weten 
6. Kijkers / Baardje / Strop 
7. Sierfles / Vaart 
8. Scheikundige 
9. Franstalige politieke partij / Wegberm 
10. Hulpbehoevendheid / Vrije Universiteit Brussel / 

Meisjesnaam 
11. Kippendief / toeschouwer / Omwille 
12. In loco / Spie / Spitsmuis / Nieuw-Zeeland 
13. Ongezouten / Aanwijzing 
14. Europese voetbalunie / Uitroep van verrassing / 

Oost-Vlaamse deelgemeente 
15. Aneurysma 
 

 

 

 

 

 

 

 

WINNAAR BOEKENBON TER WAARDE VAN € 25. 

(Mei – Augustus 2022) 

Mevrouw Isabelle Bambust 
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Colofon 

                                                            Personeelsbond  

    UGent-UZGent 

 

 

 

 

SECRETARIAAT KBP  

Sint-Pietersnieuwstraat 41 T2 - 9000 Gent   

Tel. 09 331 29 59  

Secretaris: Damien Moreels 

Voorzitter: Jan Goeman  

Ondervoorzitter : Nathalie Vandepitte  

Openingsuren:   

Enkel telefonisch of op afspraak: 

Di - Wo - Do - Vr : 7u30—15u30  

Contact en inschrijving:  

Tel.:   09 331 29 59  

Rekeningnr.:  IBAN : BE73 0011 5800 1760  

E-mail:   personeelsbond@ugent.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  

Enkel telefonisch of op afspraak: 

Di - Wo - Do - Vr : 7u30—15u30  

 

 

 

 OPGELET: wij zijn gesloten 10 t.e.m. 26 september   

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

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@ugent.be  

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kalender              
Delft & mosselboot (GP):        20/10/2022 

Filmavond 1 (voor personeel):       27/10/2022 

Filmavond 2 (voor personeel):       10/11/2022 

Lord of the Dance:        15/11/2022 

Klaasfeest:          03/12/2022 

          

mailto:personeelsbond@ugent.be

