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Voorwoord 
 

Beste lezer 

De Vlaamse Geneeskundige Kring wordt 100 jaar. Om ons ivoren jubileum te vieren, stellen wij u met 

veel enthousiasme het VGK Lustrum voor. De term lustrum stamt af van bij de Romeinen en staat voor 

het vieren van een periode van vijf jaar. Studentenverenigingen hebben deze term overgenomen en 

zetten om de vijf jaar hun vereniging extra in de schijnwerpers. Dit jaar wordt het VGK Lustrum voor de 

twintigste keer in de geschiedenis van de Vlaamse Geneeskundige Kring georganiseerd.  

De Vlaamse Geneeskundige Kring is de officiële facultaire vereniging van de studenten geneeskunde aan 

de Universiteit van Gent. Onze kring telt heel wat leden, onder wie meer dan 1000 toekomstige artsen, 

vooraanstaande personen uit de medische en farmaceutische sector en uit de bedrijfswereld etc. Sinds 

1921 zijn we uitgegroeid tot één van de vijf grootste studentenkringen van Gent. Het is onze missie om 

elke student geneeskunde bij te staan tijdens hun universitaire loopbaan. Dit doen we door zowel 

cursussen als medisch materiaal aan te bieden en te verdelen, verder worden extra-curriculaire 

activiteiten georganseerd in samenwerking met de faculteit. Volgens het gezegde ‘na inspanning komt 

ontspanning’ organiseren wij ook talrijke evenementen waarbij studenten uit verschillende richtingen 

bereikt worden. We contacteren onze studenten via sociale media, onze website, ons maandelijks 

tijdschrift ‘het Spiegelken’, flyers, posters etc. VGK is ook aanwezig op sociale media met een groot 

bereik zoals 1500 volgers op Instagram en bijna 4 000 likes op Facebook.  

Omdat de Vlaamse Geneeskundige Kring op 10 november 2021 honderd jaar bestaat, wordt het 

academiejaar 2021-2022 volledig in teken van het Lustrum gezet. Onder de eventnaam ‘Doctors for 

Centuries’ zal het 100-jarige VGK Lustrum doorgaan dit in samenwerking met de faculteit geneeskunde. 

Enerzijds worden onze bestaande VGK-evenementen extra in de bloemetjes gezet, anderzijds wordt er 

in november van 6/11 tot en met 13/11 een hele week lang evenementen voor onze studenten, oud-

leden, professoren etc. georganiseerd. Er is plaats voor network events, sportactiviteiten, een galabal, 

een fuif, een familiedag en nog veel meer. Een aanzienlijk deel van de opbrengst van het VGK Lustrum 

zal geschonken worden aan een goed doel dat  nog door onze leden gekozen zal worden. 

 

Ut Vivat, Crescat et Floreat VGK! 

 

Liselotte Deroo en Alexander Dereu - Voorzitters Anciencomité 

Marie Mortelé - Secretaris Lustrum 2021 

Kim Xhoneux en Paulien Bonny - Lustrum PR 2021  
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Ons programma 
 

 

Ontdek de vele aspecten waar u aanwezig kunt zijn 
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Lustrumbal 
We zetten de lustrumweek in met een prachtig all-in galabal op een unieke locatie. Het feest wordt 

voorafgegaan door een uitgebreide receptie en een chique diner. Het is een bijkomend galabal naast ons 

jaarlijks galabal in het voorjaar, volledig in het teken van 

ons 100-jarig bestaan. Aangezien we het lustrumbal maar 

één keer om de vijf jaar organiseren, staat exclusiviteit 

centraal en zal deze editie net dat extra tikkeltje bevatten. 

Het is een ideale kans om voornamelijk oud-leden en 

professoren eens in de bloemetjes te zetten. Verder 

behoren ook studenten en VGK-sympathisanten tot ons 

doelpubliek. We willen hier ongeveer 300 gasten 

verwelkomen, zodat we zeker onze klemtoon leggen op 

exclusiviteit en onze oud-leden. 

 

Lustrumcafé 
Van 6/11/2021 tot en met 13/11/2021 plaatsen wij een prachtige tent op het Sint-Pietersplein. Dit wordt 

het centraal punt van de lustrumweek. Hier zullen wij onder andere een pop-up café openen. De officiële 

opening van het lustrumcafé zal gebeuren door onze decaan Prof. Dr. Piet Hoebeke en ererector Em. 

Prof. Dr. Paul Van Cauwenberghe. Het zal mogelijk zijn om dagelijks in ons café een hapje en een drankje 

te consumeren tijdens het bijpraten met wat vrienden. Er zullen tevens heel wat activiteiten plaatsvinden 

zoals de quiz, de bandnight en het eetfestijn.  

 

Quiz 
Op zondagavond wordt er een quiz georganiseerd. Deze zal plaatsvinden in het lustrumcafé op het Sint-

Pietersplein en is voor alle Gentse studenten toegankelijk. 

Het zal een allround quiz zijn, waar studenten die graag 

hun kennis op de proef stellen het tegen elkaar kunnen 

opnemen. De quiz zal een gevarieerd pakket aan vragen 

bevatten, uitdagend genoeg om ook echte quizzers het 

hoofd te laten breken. Voor het winnende team voorzien 

we een mooie prijs. Amusement mag niet vergeten 

worden, daarom voorzien wij ook een prijs voor de 

grootste verbruikers.  
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Champagneontbijt 
Op maandag 8/11 organiseren wij een champagneontbijt voor het 

faculteitenkonvent (FK) en voor de praeses en vicepraeses van 

elke Gentse faculteitskring. Dit champagneontbijt zal doorgaan in 

de Sint-Pietersabdij. Er zal een uiteenzetting gegeven worden over 

de verschillende evenementen die plaatsvinden die week. Verder 

zullen alle faculteitskringen ook warm gemaakt worden om een 

bezoek te brengen aan onze lustrumtent.   

 

Networkevent en proffentap 
Op dinsdag zal een networkevent plaatsvinden. Hier worden afgestudeerde artsen, sympathisanten, 

oudleden en professoren van onze faculteit uitgenodigd voor een walking dinner. Deze avond biedt de 

unieke kans om terug in contact te komen met oud-studiegenoten, collega’s en jeugdvrienden. Verder 

zal er doorheen de avond verschillende thema’s worden aangekaart en kunnen oud-leden anekdotes 

delen die ons doen terugdenken aan de tijd van toen.  

 

Sportactiviteit 
Vele van onze geneeskundestudenten zijn ‘die hard’-sportievelingen. Ook op sportief vlak hebben wij 

onze studenten heel wat te bieden. Onder de leuze ‘mens sana in corpore sano’, organiseren wij op 

donderdag. Dit evenement zal toegankelijk zijn voor alle Gentse studenten. Opnieuw kunt u hier in contact 

komen met een divers publiek.  

 

Lustrumfuif  
Omdat 10 november 2021 de 100ste verjaardag 

van de Vlaamse Geneeskundige Kring is, zullen 

wij op woensdag een knaller van een fuif geven. 

Op dit niet te missen evenement worden meer 

dan 1000 studenten verwacht. Er zullen live-

optredens en dj-sets zijn, om af te sluiten met een 

groot vuurwerk. Deze klassieker kan dus niet 

ontbreken.  
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Eetfestijn 
Om de lustrumweek voor studenten af te sluiten, organiseren we op 

donderdagavond in de lustrumtent een eetfestijn. Hier kunnen 

studenten met hun vrienden à volonté genieten van een lekkere 

maaltijd. We sluiten de avond af met een beursfuif. De bedoeling van 

dit concept is om onze drankstock kwijt te geraken aan zeer 

studentikoze prijzen. Ook hier zijn er opnieuw heel wat mogelijkheden 

voor reclame. 

 

Familiedag 
Zaterdag 12/11 wordt er een familiedag georganiseerd. Op deze dag bieden wij de mogelijkheid aan om 

met eventueel hernieuwde of reeds bestaande contacten een fijne dag samen met uw gezin door te 

brengen. Deze dag is gericht op jong en oud met aansluitend een receptie om de Lustrumweek af te 

sluiten.   
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Lustrumbier 
Bij de aftrap van academiejaar 2021-2022 zal het eerste vat van ons eigen lustrumbier aangeslagen 

worden. Dit bier wordt gebrouwen ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan door Brouwerij Petre-Devos 

uit Oudenaarde. Deze kleine brouwerij, met een rijke geschiedenis, wordt de dag van vandaag geleid 

door Edward Vandermeersch. Hij won de afgelopen jaren, met volledig nieuwe uitgedachte bieren, reeds 

verschillende internationale prijzen. Voor ons heeft hij speciale hopsoorten uitgekozen om een eigen 

VGK-bier te brouwen: de ‘Gouden Esculaap’. Een blond, goed drinkbaar biertje van 5,5%, dat zowel voor 

mannen als vrouwen erg in de smaak zal vallen. Het is de bedoeling dat we dit bier het hele jaar door 

serveren in café De Karper, op al onze evenementen doorheen het jaar en natuurlijk in ons lustrumcafé 

gedurende de week. Ook cantus zal hiermee verlopen. Het volledig academiejaar zal ons bier ook te koop 

zijn in een mooi bierpakket met bijpassend glazen.  

 

Eeuwboek 
Ter gelegenheid van ons 100- jarig bestaan, maken we een eeuwboek. Hierin zullen memorabele 

gebeurtenissen van de Vlaamse Geneeskundige Kring van de afgelopen eeuw vastgelegd worden. In het 

boek zal er er aandacht gegeven worden aan de geschiedenis en evolutie van onze bijzondere studie, de 

kring, de studenten en het bijhorende studentenleven, de artsen en de professoren. Dit boek zal unieke 

én persoonlijke foto’s van de afgelopen 100 jaar bevatten, interviews met oud-leden, verhalen uit het 

verleden en nog veel meer. Het zal een mooi beeld geven van de verschillende generaties 

geneeskundestudenten en de gebeurtenissen van dat moment. Dit zal voor vele (oud-)leden een prachtig 

aandenken aan hun studententijd zijn.  

 

Tentoonstelling VGK 
Gedurende de gehele lustrumweek zal er een tentoonstelling zijn omtrent het honderdjarige bestaan 

van de VGK, waar verscheidene attributen zoals kannen, foto’s, linten, potten en dergelijke worden 

tentoongesteld om zo de evolutie van VGK als kring doorheen de tijd weer te geven. Hierbije rekenen 

wij op onze leden en oudleden om deze collectie zo uitgebreid mogelijk te maken, zodoende een reis 

door de tijd te kunnen creeëren.  

 

Oud-leden 
Uiteraard zou de VGK niet 100 jaar bestaan zonder zijn oud-leden. Daarom willen we u graag in de 

bloemetjes zetten. We doen dit aan de hand van de activiteiten die hierboven beschreven zijn, maar we 

zullen ook een extra expositie en een exclusieve cantus organiseren. U als oud-lid, ondertussen al 

assistent, arts of professor,  bent dus mede deel van ons doelpubliek. De receptie van het galabal of op 

één van onze networkevents is ideaal om met elkaar (bij) te praten en eventueel connecties te maken.  
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Ad finissendum 
De Vlaamse Geneeskundige Kring zal met zijn 100-jarige bestaan een belangrijke mijlpaal bereiken, eentje 

waar we iedereen bij willen betrekken. Deze mijlpaal is bereikt dankzij talloze individuen die op grote en 

kleine wijze hun steentje hebben bijgedragen. Wij hopen dan ook u als lid, erelid, oudlid, sympathisant 

en collega de hand te kunnen uitreiken om samen met ons deze bijzondere aangelegenheid te vieren. 
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