
 

 

Bond van Gentse Germanisten 
 

UITNODIGING 

Feestviering 90 jaar alumniwerking  
Germaanse talen. 

 MET REÜNIE VOOR DE AFSTUDEERJAREN 1970, 1971, 1980, 
1981, 1995, 1996 

 

 
 

Wanneer: zaterdag 7 mei 2022  
Plaats: Faculteitsgebouw L&W, Blandijnberg 2, Gent – Aansluitend receptie in het 
UFO, Sint-Pietersnieuwstraat 33 
 
 

Programma 
 

14.30 Inloop, meet & greet (met koffie / thee)  hal Blandijn 

 

*** 

Blandijn Auditorium 2 (= vroeger Aud.C) 

 
15.00 Viering 90 jaar 

- verwelkoming door het bestuur en door Decaan Gita Deneckere 

- kort administratief gedeelte 

- 90 jaar BGG: een overzicht (Joost Buysschaert) 

 
15.45 Luc De Grauwe (1970 – emeritus Duitse taalkunde): Van de Gent-hak op de Blandijn-tak. 
Herinneringsflarden van een nostalgicus, zo onverbeterlijk ‘at hann grætr’  

 
16.10 Claire Swyzen (1995 – dramaturge & onderzoeker) Het woord en de wereld (lezen) 

 

*** 

16.30 – 17.00 Pauze 
ondertussen in het auditorium: Nostalgisch filmmateriaal 

*** 

 
17.05 Herman Brusselmans (1980 – literair auteur) Cryptofonische linguïstiek  

 
17.30 Bart Cornand (1996 – eindredacteur Knack) De wet van Verner op je onderarm  

 

*** 

Afsluiter 

 

18.00 Literair-muzikale afsluiting door Lieven Tavernier (1971) 

 
18:30 Napraten en verzamelen voor wandeling naar het UFO (Sint-Pietersnieuwstraat)  

 

19.00 [aanmelding] –  20.30: Receptie en broodjes in de Foyer van het Universiteitsforum 

(UFO). Deelname apart te bevestigen. We vragen hiervoor een bijdrage van 25 EUR. 

 

 



 

 

  Aanmelden graag voor 25 april via: 

https://www.bgg.ugent.be/inschrijven.html 
 

 Laat je niet van de wijs brengen als Google bovenaan het formulier ook je gmail-adres 

vermeldt: wij krijgen dat niet te zien. We zien enkel het mailadres dat je zelf verderop invult. 

 

Wat betaal ik voor de receptie? 

Op het inschrijfformulier kun je aangeven dat je graag de receptie meemaakt in het 

UFO. Je betaalt hiervoor 25 EUR, een bijdrage die vooral bedoeld is om de zaalhuur 

en de broodjes te helpen betalen. De drank bekostigen we vanuit onze clubkas. We 

krijgen je betaling graag op IBAN BE94 4480 0033 1114 van de Bond van Gentse 

Germanisten. Vermeld als mededeling: receptie 7 mei + naam deelnemer. 

Hoe bereik ik de Blandijn? 

Hoe je de Blandijnberg bereikt vanaf het Sint-Pietersstation, weet je ongetwijfeld 

nog uit het hoofd. Dat kan met de benenwagen, of met tram 1, die vertrekt van 

perron 2. Vanaf de halte Verloren Kost moet je de rest te voet doen. 

Kom je met de wagen, dan kun je met je karretje of slee terecht in de ondergrondse 

parkeergarage van het Sint-Pietersplein. Ze is ruim en het verblijf kost je 1 EUR per 

uur. Gooi er 8 EUR tegenaan en je mag zelfs 24 uur blijven staan. De parkeergarage 

werkt met nummerplaatherkenning en dus zonder ticket. Ze ligt wel in de lage 

emissiezone (LEZ). 

En corona? 

We wachten de situatie af en zullen ons uiteraard schikken naar de maatregelen die 

op 7 mei eventueel zouden gelden.  

Nog geen lid van de BGG? 

Als je deze uitnodiging krijgt omdat je tot een gevierd afstudeerjaar behoort, maar je 

bent zelf geen BGG-lid, dan ben je misschien wél nieuwsgierig naar wat zo’n 

alumnivereniging allemaal uitricht. De website (https://bgg.ugent.be) en de 

facebookpagina (https://www.facebook.com/BondvanGentseGermanisten) geven je 

al een beeld. Wil je via een nieuwsbrief  de evoluties in je vakgebied bijhouden en 

geregeld iets vernemen over het leven op Blandijn en Rozier? Spreek je graag af met 

jaargenoten om elkaar weer te zien op onze jaarlijkse novemberbijeenkomst? Vind je 

het aanbod van een voordeelkaart aantrekkelijk? Dan moet je beslist naar 

https://bgg.ugent.be/lid.html en moet je je aanmelden. Doen! 
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