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Antwerpen, 12 december 2079

Beste VAV-lid,

l{et Vtooms Artsenverbond nodigt u, fomilieleden en kennissen uit tot eenbezoek

oan de Von Eyck - tentoonstelling te Gent, gevolgd door de joorlijkse stotutoire

__algemene )edenuergadeling_ en _h9! 'Ledqnbanket' op 22 f ebruari 2O2O.

Progrommo

Gegidst bezoek oon het ,IASK, Gent

' op zaterddg 22.O2.2O2O

Von Eyck. Een optísche revolutie
Museum voor Schone Kunsten

Fernond Scribedreef t, 9000 Gent

https ://www. mskqent. bel
https z / / www .v oney ck?92O .be /

Het aonbod behelst drie groepen von twintíg personen voor bezoek met gids.

Per tijdsblok wordt uítsluítend één enkele gegidste groep loegelaten.

Koorten zilnter beschikkíngvoor devolgende oonvongsuren von drie door VAV

getese?veerde tijdsblokken: 10.30 uur, 13.10 uur en 15.10 uur. Het bezoekneemt

ongeveer onderholf uur ín beslog. Aonmelden oon de groepenbolie 20 mÍnuten vóór stort von

uw tijdsblok. Dus omstreeks 10.10 uur, 12.50 uur of 14.50 uur.

Het gedrukte ticket wordt u door ook door VAV overhandÍgd.

Bij ínschrÍjvíng moet eenkeuze worden gemookt noor welk ïijdsblok uw voorkeur goot.

Het secretoríoot loot u tijdíg welen welk uur voor u definitíef geteserveerd werd.Wre zich

eerst inschríjft, krijgt hoar/zijn voorkeuruur. Elk wordt doqrover elektronisch of vio

telefoon verwittigd door het secretqríoat wonneer de betolingwerd ontvongen.

Het moxímool oontol deelnemers bedroogt exocï 60 personen" Vonof de 6!'r" deelnemer

wordt een wochtlijst oongelegd. Bij uiteindelijkeniet-deelnome wordt het betooldebedrag
integrool t eruggestort .

Vlaams Artsenverbo nd vzw, Dascottelei 7 8, 21 00 Antwerpen ( Deurne)

Tel: 0468 30 93 34lSecretariaat: dinsdag en donderdag van 9tot 17.30 uur

www.vlaamsa rtse nverbond. org

Om 18 uur volgt voor ieder VAV-líd, eventueel vergezeld door portnet, dejoorlijkse
olgemene stotutoire ledenvergodering. Deze gaat door ín de vergaderruímte von

Het Pouwkenshof, Dqmvolleístroqt 80 - 9070 Destelbergen
Tel.09 ?29 19 66 / e-mail: info@pouwkenshof.be https://?ouwkenshof .be/

Agenda:
1. Verslog von de Algemene Ledenvergodering 2019
2. laar= en moreel verslag ?019
3. Finoncíeel verslag 2Ot9 / voorstel begroting 2020
4. Voststellen ledenbÍjdroge 2020
5. Woord door de voorzitter
6. Rondvroog

Om 19 uur vongt in dezelf delocoïiehet Ledenbonket oon voon leden en porïners

,lAenu (met huiswíjnen en woters)

Aperitief : Cavo en fruitsop met 3 koude en worme fijne hopjes
-/-

Tortoor von Yellowfin toníjn met gebokken eendenlever
in een sousje *, 

_ïj" 
en possíevrucht

Gebroden eendenborstfílet met een grotin von oubergine
en een rogout von zílveruitjes en Shiítoke chompignons

,-, -
Soboyon von Amoretto met huiseremookte vonille-ijs en vers fruit

Koffie
Deelnome ín de onkosten midd ag- en ovondprogrommo (per persoon)

. Gegidste museumbezoek:27 euro

. Bonket:65 euro

. Bezoek en bonket: 9? euro

of onderzijds per post noor heï secretoríoot kon verstuurd worden.

En beïool tegelíJk door overschrijving het verschuldígde bedrog op rekeningnummer

BE22 4073 062? 5147 von het VAV met vermeldÍng, "Von Eyck, noom & oontol personen"

De uíterste dotum von inschrijving wordt vostgelegd op 14 februori 2O2O.

Eenieder hortel íjk welkom.

Vríendelíjke en collegiole groeten, mede nomens VAV-Cultuur,

Dr. Geert Debruyne, voorzitter
Dr. Bqrt Gormyn,secretqrís
Dr. Jon Dockx, penningmeester / veranïwoordelijke cultuur
Vlaams Artsenverbond vzw, Dascottelei 78, 2í 00 Antwerpen (Deurne)

Tel: 0468 30 93 34 / Secretariaat: dinsdag en donderdag van 9 tot 17.30 uur

wwur.vlaa msa rtsenverbond. orq



Van Eyck. Een optísche revolutíe

De grootste Jen vcn Eyek-tentoonstelliry ooit

Tn 2O2O orgoniseert het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent de grootste Jqn von

Eyck-tentoonsïelling ooit.Wereldwijd zijn er van deze Vloomse meester slechts een

twintigtol werken bewaord. Moor zeker dehelft daorvon reist noor ons museum.Hier

worden ze samengebrocht met werk uit Von Eycks alelier en kopieën vsn intussen

verdwenen schilderijen. Moor ook met meer don 100 topstukken uít de lote middeleeuwen.

Doorvoor worden moor liefst 13 museu mzolenheringericht.

Onee in o lifetirne-enrorr'rg

Beníeuwd noor de verwondering die de tíjdgenoten von Jon Von Eyck voelden bij het zten

von zijn werlQ Kom dichter don ooit bíj Von Eycks meeslerschop en bewonder in detoil de

revolutionaire blik enhet genievqn de meester.'Von Eyck. Een optische revolutie'wordt een

absolute once in o lifetime-ervaring. En dit ollemoql ín het koder von het themojoor 'OMGI

Von Eyck wqs here' in Gent.

Een leuk extrootje
Je ticket geeft gedurende 2O?O reductÍe voot een bezoek aan negen Gentse museq:

Design Museum Gent, De wereld von Kino, Huís von Alijn, fndustrÍemuseum,

Museum dr. 6uÍsloÍn, 5Ínt-Boofsobdíj, Sint-Pietersobdij, S.M.A.K. en STAM.

Het Pauwkenshof

Het domeín Pouwkenshof ís gelegen Ín Destelb ergendichtbij Heusd en en Gent ,in een rustige
en groene omgeving en mel een ruíme porking voor de deur"

Pouwkenshof is uíterst gunstÍg gesi'fueerd en is bereíkboor vonuÍt allehoeken von het lond

en ligt op slechts 2 km von de of rÍt Desïelbergen langs de ring R4, tussen Genï-Zeeheven en

deEt7" Vonuit de sïod Gent volgt u vonof de Dompoort, de Dendermondse steenweg richtÍng
Destelbergen. RuÍm vóór het dorp volgt u rechts richting Heusden. Het restourqnt bevindt

zich oon een linker zijstroot; meteen links komt u op de porking von 'Domvolleistroot 80' en

treft u de inkomhol.

Bíj problemen kunt u bellen op 0495/534475 ; 6SM von Geert Debruyne

Vlaams Artsenverbond vzw, Dascottelei 78, 21 00 Antwerpen (Deurne)

Tel: 0468 30 93 34 / Secretariaat: dinsdag en donderdag van 9 tot 17.30 uur

www. vlaa msartse nverbon d. o rg

Insc hrijvingsf ormu ! ier

Ondergetekende,

Noom:

e-moíl-odres:

telef oon- of 65M-nummer:

schrijftin voor

tíjdsblok'Von Eyck tentoonstelling' / oontol personen veemelden

. 10.30 uur .............

. 13.10 uur .............

. 15.10 uur .............
oonïol deelnemers

. Gegidst bezoek: 27 Euro pp

. Ledenbonket: 65 Euro pp

. Bezoek en bonket: 92 Euro pp

Totool: .. Euro

Gelíeve in te schríjven en over te schríjven vóór |4/O2/2O2O

Hondtekening:

bedrog

per e-posï noor secretariooÍ@vloomsortsenverbond.org ; info@vgv.be of per post VAV vzw

Vlaams Artsenverbond vzw Dascottelei 78, 21 00 Antwerpen (Deurne)

Tel: 0468 30 93 34 / Secretariaat: dinsdag en donderdag van 9 tot 17.30 uur

wwrry. vl aa m sa rtse nve rbo n d. org

Voornoom:


