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Vlaams Artsenverbond vzw

 

Antwerpen, 2 januari 2023 
 

Beste VAV-lid, 
  

Het Vlaams Artsenverbond nodigt u, familieleden en kennissen uit tot een culturele uitstap 

naar het Gents Universiteitsmuseum, gevolgd door een lunch, als ‘Lentebanket’ en de 

jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering op 25 februari 2023. 
 

Cultureel programma in Gent 
zaterdag 25 februari 2023 

 

Bezoek Gents Universiteitsmuseum 
Ledeganckstraat 35, 9000 Gent 

tel. 09 264 49 30 
http://www.gum.gent 

 

• 10 uur : aankomst (ingang via de Plantentuin): onthaal GUM 

• 10.30 uur : gegidst geleid bezoek aan het museum (15 pers./gids) 
“Welkom in het hoofd van de wetenschapper” 

• 12 uur : wandeling van 5 min. naar Mub’Art (restaurant en museumbrasserie in MSK)  

• 12.15 uur : Lunch als “Lentebanket” in Mub’Art  http://www.restaurantmubart.be 
  

Menu 
 

Aperitief met twee hapjes 
 

Nobashi garnaal, boekweitnoedels-soyaboon-rode ui-koriander sésam-lente ui dressing 
 

Parelhoensuprème,  puree-savooi-spek-wilde bospaddestoel, fine champagne saus 
 

Kastanje-chocoladetaart Qumquat-coulis bosvrucht 
 

Koffie en versnaperingen 
 

Inbegrepen: water, drie glazen wijn of bier 

 

• 14.30 uur : algemene statutaire ledenvergadering VAV (zelfde locatie) 
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Agenda: 
1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2022 
2. Jaar- en moreel verslag 2022 
3. Financieel verslag 2022 / voorstel begroting 2023 
4. Vaststellen ledenbijdrage 2024 
5. Bestuursverkiezingen 
6. Woord van de voorzitter 
7. Rondvraag 

• 15.45 uur : einde 

• aansluitend desgewenst (en voor partners reeds vanaf het einde van de lunch) 

individueel bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten (MSK) met in het kader van 

viering “MSK 225 jaar!” de eerste monografische tentoonstelling over 

Theodoor Rombouts (1597-1637), virtuoos van het Vlaamse Caravaggisme 

http://www.mskgent.be/tentoonstellingen/theodoor-rombouts  

betaling aan de museumbalie / het museum sluit om 18 uur 

 

Deelname in de onkosten (per persoon) 

• Gegidst museumbezoek: 12 euro 

• Lentebanket: 68,50 euro 

• Bezoek en banket: 80 euro 

 

Gebruik voor inschrijving bijgaand antwoordformulier dat per e-post naar 

info@vlaamsartsenverbond.org of per post naar het secretariaat kan verstuurd worden. 

En betaal tegelijk door overschrijving het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 

BE22 4073 0622 5147 van het VAV met vermelding van “GUM & uw naam” 

De uiterste datum van inschrijving wordt vastgelegd op 13 februari 2023. 

Eenieder hartelijk welkom. 

 

Vriendelijke en collegiale groeten, 

 

 

Dr. Lieve Van Ermen, voorzitter 

Dr. Bart Garmyn, secretaris  

Dr. Jan Dockx, verantwoordelijke cultuur 

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer vanaf station Gent Sint-Pieters met diverse 

bussen van de Lijn, naar halte Ledeganckstraat 

Parkeren kan betalend op het Sint-Pietersplein (10 min. stappen) 

Bij problemen kunt u bellen op 0495 / 53 44 75 
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Inschrijvingsformulier 

 

Ondergetekende, 

 

Naam:  ....................................................   .....................................................  

 

Voornaam: ..............................................   .....................................................  

 

Adres:  ...................................................  ........................................................  

 

 .................................................................  ........................................................  

 

schrijftin voor 

aantal deelnemers                    bedrag 

 
 

• Gegidst museumbezoek:  12 euro pp   ………….    .………… 
 

• Lentebanket:                   68,50 euro pp   ………….    .………… 
 

• Bezoek en banket:           80 euro pp   ………….    .………… 
 

Totaal:  .........................................   euro 

Gelieve in te schrijven en over te schrijven vóór 13/02/2019 

Handtekening:  

 

 

 

 
 .................................................................  
 

per e-post secretariaat@vlaamsartsenverbond.org of of per post VAV vzw 
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GUM - Gents Universiteitsmuseum 

 
EEeenn  ggrrooeennee  wweetteennsscchhaappssppaarreell  bbiijj  hheett  ttooeekkoommssttiiggee  MMuusseeuummpplleeiinn  

 

 
 

Het GUM - Gents Universiteitsmuseum - en de Gentse Plantentuin verenigen de krachten op een 

unieke locatie, in de buurt van station Gent-Sint-Pieters en het Citadelpark. Het GUM sluit aan bij 

het toekomstige Museumplein samen met de kunstmusea S.M.A.K. en MSK Gent. Het nieuwe museum 

verenigt het DNA van Gent, als stad van kennis en cultuur, met dat van de Universiteit Gent, een 

kritische en creatieve gemeenschap van studenten, medewerkers en wetenschappers 

 

FFoorruumm  vvoooorr  wweetteennsscchhaapp,,  ttwwiijjffeell  eenn  kkuunnsstt  

In het GUM duiken we in het brein van de wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij of hij tegen? 

Hoe gaat zij of hij te werk? Welke ruimte is er voor verbeelding, twijfel en falen? En welke impact 

heeft dat alles op ons leven en denken? En natuurlijk, welke bijzondere objecten illustreren dit 

verhaal? 

In het nieuwe wetenschapsmuseum ontdekt de bezoeker een waardevolle en uitzonderlijke collectie 

uit verschillende disciplines, van biologie tot archeologie, van psychologie tot geneeskunde. Dit zowel 

uit de geschiedenis van de wetenschappen als uit hedendaags onderzoek, met een blik op de 

toekomst. In de expo's en het programma zal het GUM ook de brug tussen wetenschap en kunst 

onderzoeken. 

EEeenn  uunniieekkee  ccoolllleeccttiiee  ddiiee  ddooeett  ddeennkkeenn  

De Universiteit Gent beschikt over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke erfgoedcollecties 

(meer dan 400.000 objecten) uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines. Deze collecties 

ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien door het 

hedendaags wetenschappelijk onderzoek. 

Het GUM staat in voor het beheer van die collecties, om ze op de juiste manier in kaart te brengen, 

aan het publiek te tonen en duurzaam te bewaren voor toekomstige generaties onderzoekers, 

studenten en bezoekers. 

In het museum en in de focusexpo's krijg je een selectie topstukken uit die collecties te zien. 

 


