Algemene ledendag 2015
zaterdag 21 maart 2015 in Antwerpen

MAS Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen
CULTUREEL NAMIDDAGPROGRAMMA
van 13.30 u tot 16.30 u
Het centrale thema was de haven, en het belang dat ze in het verleden heeft gehad zowel cultureel,
als economisch, sociaal en demografisch. Het oude centrum van Antwerpen kwam niet aan bod, maar
wel het Eilandje en omgeving.
Het programma behelsde vier blokken. Het logistieke bedrijf Katoennatie is niet enkel de
onderneming van het jaar, maar heeft ook een uitstekend museum. Red Star Line was de rederij die
tal van Europese emigranten naar het nieuwe ‘beloofde’ land de Verenigde Staten bracht (o.a.
Einstein). Eugeen Van Mieghem schilderde tal van deze emigranten op een bijzonder treffende
expressionistische wijze. Het MAS (nieuw Museum aan de Stroom) gaat in op de rijke geschiedenis
van de Haven. Een buitenbeentje in het MAS is het thema "Leven en Dood", waarbij we ingaan op de
grote levensvragen, en waarbij de bekende collectie precolumbiaanse kunst van Paul en Dora
Janssen-Arts (stichter Janssen Pharmaceutica) een belangrijk onderdeel is.
Op de aangegeven websites kunt u veel meer informatie vinden.
1) Katoennatie. Website: http://www.headquarters-katoennatie.com/nl/home/
Groep 1:

Katoennatie: 3.500 jaar textielkunst

Groep 2:

Katoennatie: Headquarters - moderne kunst

2) Eugeen Van Mieghem museum. Website: http://www.vanmieghemmuseum.com/
Groep 3 : Van Mieghem Museum – Kunstenaar van het volk
3) Red Star Line. Website: http://www.redstarline.be/fr
Groep 5 en 6 : Red Star Line
4) Museum aan de stroom. Website: http://www.mas.be/
Groep 7: Wereldhaven. Over handel en scheepvaart
Groep 8: Leven en dood

Na het einde van het bezoek zijn we gewandeld naar het Felix Pakhuis dat gelegen is aan het
Willemdok niet ver van het MAS, waar de academische zitting plaats greep.
Website Felix Pakhuis
ACADEMISCHE ZITTING
van 16.30 uur tot 18 uur
Felix Pakhuis
(receptie Felix Archief, auditorium 6e verdieping)
Godefriduskaai 30
of Oudeleeuwenrui 29
2000 Antwerpen

16.30 u

Welkomstwoord door Julien Bulcke, voorzitter VVA Antwerpen en inleiding van de eerste
spreker
Toespraak door de heer Wouter De Geest,

16.35 u

Gedelegeerd Bestuurder van BASF Antwerpen:
“Antwerpen: het kloppend hart van de Europese Chemie"

17.20 u

Uitreiking Van de VVA-prijs 2015 aan de heer Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons
Erfdeel door VVA-voorzitter Reinhart Verschoore

17.30 u

Toespraak door de heer Luc Devoldere “Verdwaald in al onze Talen”

17.55 u

Slotwoord door VVA-voorzitter Reinhart Verschoore

18.00 u

Afsluiting door Paul Becue, pro-voorzitter VVA-Antwerpen
en mededelingen over het verdere verloop

AVONDPROGRAMMA
van 18.30 uur tot 22 uur (of later…)
La Riva
Londenstraat, 52
2000 Antwerpen
Dit historische pand dateert van 1908 en zorgde voor de opvang van de Antwerpse dokwerkers tijdens
de werkpauzes. Website: http://www.lariva.be/
18.30 u-19.30 u
19.30 u

Receptie

Vriendenmaal

Twintig foto's
_______________
In het Museum Eugeen Van Mieghem
Ernest Van Dijckkaai 9 - 2000 Antwerpen (vlak bij Het Steen)

Met conservator Erwin Joos in de grote

In de grote museumzaal

ontvangstzaal op de 1ste verdieping

op de benedenverdieping

Van Mieghems vrouw Augustine Pautre

Conservator Erwin Loos toont fier zijn succesboek

met doffe blik, toen al ziek

Eugeen Van Mieghem 1875-1930 Antwerpen

Vroege Art Nouveaukunst in de absis van het

Het huwelijk in Art Nouveaustijl

huis, in de vergaderruimte van de

in de absis van het rederhuis

vrijmetselaarsloge, waartoe de reder behoorde

op de 1ste verdieping van het museum

De academische zitting

Julien Bulcke, voorzitter VVA-Antwerpen

Antwerpen, het kloppende hart van de Europese

opent de zitting

chemie

Spreker Wouter De Geest,
Gedelegeerd Bestuurder van BASF Antwerpen

Conclusies en daaropvolgend dankwoord

De Mega-uitdagingen 2020-2050
miljard auto's, stadsbewoners, energie, miljard
mensen

Het gehoor van de verenigde Vlaamse academici
in de zaal

Het paardje van Kobe voor

Toespraak van de nieuwe Vlaamse academicus

Luc Devoldere, Vlaams academicus 2015

2015 over 'Verdwaald in al onze Talen'

VVA-voorzitter Reinhart Verschoore overhandigt
mevrouw Devoldere de bloemen

Paul Becue, organisatieverantwoordelijke voor de
Algemene Ledendag Afdeling Antwerpen sluit de
academische zitting af

Receptie en vriendenmaal

Paul Becue links, Mia Cuypers, adm. secr. VVA
midden, Dirk Smeyers, penningmeester VVALimburg rechts

VVA-Limburgers aan tafel
tijdens het vriendenmaal
Foto's Ghislain Duchâteau

De dochter van Paul Becue fotografeert en even
later projecteert ze haar foto's op het grote
scherm tijdens het vriendenmaal. Zie ook haar
fotomap hieronder

Nog veel volk aan tafel in La Riva

De fotomap van Caroline Becue, dochter van pro-voorzitter VVA-Antwerpen en hoofdorganisator van de
Algemene Ledendag Paul Becue.
Klik op

ledendag vva Antwerpen map om alle foto’s te bekijken.

Video: Driedaagse Antwerpen in 9’27” van het VVA-Limburg 20-21-22/3/2015 Film van Michel Vanbuul - De Limburgers waren er met 46 leden.
Het was weer een puike Algemene Ledendag van het VVA met de afdelingen samen en met een
bijzonder degelijke organisatie van de Afdeling Antwerpen. Proficiat en dank voor deze prestatie, VVAAntwerpen.

