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NIEUWSBRIE F VOORJAAR 2019  

V l a a n d e r e n  v z w 

Geachte leden, 

 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat 2018 niet zonder vallen en opstaan verlopen 

is. Wij willen ons oprecht verontschuldigen voor de beperkte communicatie 

en jullie bedanken voor het geduld en vertrouwen. In 2019 willen we weer een 

gevarieerd programma en een vlotte werking kunnen aanbieden, en 

daarvoor is het noodzakelijk dat we enkele veranderingen doorvoeren. 

Hieronder vindt u alles even op een rijtje: 

 

Voortaan krijgt u twee maal per jaar een korte nieuwsbrief toegestuurd 

waarin ook de data van lezingen aangekondigd worden. Zo vindt u het 

programma van dit voorjaar op de binnenpagina van deze nieuwsbrief. Alle 

verdere communicatie, echter, zal elektronisch verlopen: via e-mail, op onze 

website en onze Facebook pagina. We begrijpen dat dit voor sommige leden 

een aanpassing zal zijn, maar hopen van harte dat u onze online 

berichtgeving –eventueel via een vriend of familielid- kan blijven volgen. 

Indien u nog geen e-mails van ons ontvangt, of uw e-mailadres onlangs heeft 

gewijzigd, kan u zich inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief. Dat doet 

u door uw e-mail adres in te voeren op de homepagina van onze website:  

www.egyptologica-vlaanderen.be.  

 

ALGEMENE INFO  

Een nieuw jaar, een nieuwe start! 
Contact  

egyp tologica@gmail.com  

www.egyptologica -vlaanderen.be  

Faceb ook: Egyptologica  Vlaanderen vzw  

Lidmaatschap 2019  

U kan lid worden of uw lidmaatschap vernieuwen door 25 euro 

over te schrijven op onderstaand rekeningnummer met de 

vermelding  

“lidgeld 2019 (naam) ”  

 

Egyptologica Vlaanderen vzw  

IBAN BE63 4310 5945 5108  

BIC KREDBEBB  

Algemene Info 



 

Varia 

ARCHEOLOGIEDAGEN 2019 

De archeologiedagen zijn een nieuw initiatief (gecoördineerd door de provincie Vlaams 

Brabant en het Forum Vlaamse Archeologie) om het publiek tijdens allerhande activiteit-

en te laten proeven van de verschillende facetten van archeologie in Vlaanderen.  Op 14, 

15 en 16 juni vindt de tweede editie plaats en bundelen verschillende organisatoren hun 

activiteiten gedurende één weekend samen.  Net zoals in 2018, biedt ook de 

onderzoeksgroep Archeologie/Egyptologie van de KU Leuven een programma aan. Vanaf 

1 maart 2019 kan u voor meer informatie terecht op  www.archeologiedagen.be 

Indien u betalend lid bent en momenteel toch geen post van ons ontvangt, 

gelieve ons dan uw volledige naam en adres door te geven door een mailtje 

te sturen naar egyptologica@gmail.com. 

 

Het lidgeld voor één jaar bedraagt 25 euro. Als betalend lid krijgt u onze 

nieuwsbrief toegestuurd en kan u gratis de lezingen, filmavonden, … bijwo-

nen. U krijgt ook voorrang en korting op andere activiteiten zoals uitstappen 

en cursussen. Scholieren en studenten t.e.m. 26 jaar genieten eveneens het 

ledenvoordeel. Wil u graag lid worden of uw lidmaatschap voor het jaar 2019  

vernieuwen, nodigen wij u vriendelijk uit het lidgeld over te maken. Details 

voor de overschrijving vindt u achteraan deze brief. 

 

Wij hopen u gauw weer te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten 

en wensen u allen alvast een gelukkig 2019! 

 

Hartelijke groeten, 

Georgia Long, voorzitter Egyptologica Vlaanderen vzw 

Het Egyptologica-team 

ALGEMENE INFO  Nieuws V l a a n d e r e n  v z w 

Tentoonstellingen in België en Nederland 

BE: 
Villa Empain, Brussel 
Heliopolis, De Zonnestad 
28 maart 2019 tot 18 augustus 2019  
 
Xpo Center Bruges 
Mummies in Bruges - Secrets of Ancient Egypt 
31 maart 2018 tot 30 november 2019  
 
Musée royal de Mariemont 
De lin et de laine. Textiles égyptiens du 1er millénaire 
9 februari 2019 tot 26 mei 2019 
 
NL: 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
Goden van Egypte 
12 oktober 2018 tot 31 maart 2019 
 
Drents Museum, Assen 
Nubië – Land van de Zwarte Farao’s 



PROGRAMMA VOORJAAR 

Za 09/02  
Uitstap ‘Goden van Egypte ’  en permanente collectie RMO Leiden  

Di 21/05 (Leuven)  
Filmavond  

Di 09/04 (Leuven) en do 11/04 (Gent)  
Lezing Willy Goossens  

33 eeuwen Egyptische Kunst  

Di 14/05 (Leuven) en do 23/05 (Gent)  
Lezing Vanessa Boschloos  

Di 11/06 (Leuven) en do 13/06 (Gent)  
Lezing Gert Baetens  

Maart/April  (Leuven, weekavonden)  

Start cursus Hiërogliefen I :  meer info en exacte data worden binnenkort 

gecommuniceerd via e -mail en op onze website  

Inkom: 5 euro voor niet-leden. Gratis voor leden en studenten 

De lezingen beginnen telkens om 20u en gaan door in: 

 Leuven: Monseigneur Sencie-Instituut (MSI), Erasmusplein 2, 3000 Leuven 

 Gent: Atheneum Wispelberg, Wispelbergstraat 1,  9000 Gent 

Meer info over de lezingen en bereikbaarheid van de lokalen vindt u op onze website 

Lezingen, uitstappen en cursussen 

V l aa n d e r e n  v z w 

Di 26/02 (Leuven) en do 28/02 (Gent)  
Lezing Maarten Praet  

Een oud-Egyptische blokkendoos.  Reliëffragmenten uit  de dodentempel 
van Mentuhotep II  in Brussel en Boston  

Di 12/03 (Leuven) en do 14/03 (Gent)  
Lezing Hanne Declerck  

Het offer van het naosvormige pectoraal:  een samenspel tussen tekst en 
beeld?  
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