Orde van den Prince – Afdeling Haspengouw
Programma 2019-2020



Bijeenkomsten 1ste semester 2019



Vrijdag 18 januari 2019 – Nieuwjaarsdiner – Hoeve Dewallef Millen



Dinsdag 05 februari 2019 - Roeland Vaes: De honingbij als bio-indicator in Haspengouw



Dinsdag 05 maart 2019 - Intro Jos Vints & Jos Wilmots: ‘De Nederlandse spreekwoorden’ Pieter Breughel de Oude (1559) en wat eraan vooraf ging...



Dinsdag 02 april 2019 - Godelieve Laureys: De Orde van deze tijd



Zondag 05 mei 2019 – Gewestdag: De vergeten symbolentaal van onze voorouders – Abdij
Herckenrode



Dinsdag 07 mei 2019 - Gouverneur Herman Reynders – ‘Stad Limburg’



Zaterdag 25 mei 2019 – Carolus bijeenkomst - Luik



Bijeenkomsten 2de semester 2019



Zondag 18 augustus 2019 – Zomeraperitief – DronePort Sint-Truiden



Bijeenkomst 3 september 2019 - Joris Luyckx - Herinneringen van een onderzoeksrechter
Herinneringen van een onderzoeksrechter. Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe
werkjaar zal Joris Luycks, sinds 1987 lid van onze afdeling, ons mee laten genieten van zijn
ervaringen tijdens zijn carrière als onderzoeksrechter bij de rechtbank van Eerste Aanleg in
Tongeren.
Joris Luyckx studeerde rechten, notariaat en politieke en sociale wetenschappen aan de KU
Leuven. Hij was een aantal jaren advocaat en juridisch adviseur en van 1970 tot 1972
werkzaam bij de provincie Limburg. In 1972 werd hij benoemd tot substituut-procureur
des Konings bij het parket in Tongeren. In 1975 werd hij onderzoeksrechter bij de
rechtbank van eerste aanleg te Tongeren. In 1989 werd hij raadsheer in het Hof van
Beroep te Antwerpen, functie die hij bekleedde tot zijn opruststelling in 1999.



Bijeenkomst 1 oktober 2019 - Fred Brouwers - Grappige anekdotes uit de muziekwereld
Fred Brouwers wil het vooroordeel van veel mensen dat klassieke muziek moeilijk, saai en
ontoegankelijk is, uit de wereld helpen. Hij doet dit aan de hand van een aantal grappige
(en ook minder grappige) anekdotes uit de muziekwereld.
Fred Brouwers is een Vlaams radio- en TV-presentator. Hem voorstellen lijkt overbodig.
Hier lees je meer over hem.( https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Brouwers)



Bijeenkomst 5 november 2019 - Prof. Hendrik Van Brussel - Robots in dienst van de mens

In zijn voordracht over robotica in dienst van de mens, geeft professor Hendrik Van Brussel
aan de hand van een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden aan dat robots een
steeds belangrijker plaats (zullen) innemen in ons dagelijks leven. Maar daarvoor moet de
mens er op een vlotte manier mee kunnen communiceren, moeten zij een zekere vorm van
emoties en intelligentie bezitten en moeten ze vooral ook veilig zijn.
Vanuit zijn onderzoekservaring aan de KU Leuven geeft de spreker een aantal voorbeelden
onder meer uit de industriële en medische robotica
Hendrik Van Brussel is emeritus-hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van
de KU Leuven. Hij heeft een stevige internationale wetenschappelijke reputatie op het vlak
van robotica. In juni 2018 ontving hij in Venetië de Euspen Lift Time Achievement Award
voor zijn onderzoekswerk.



Bijeenkomst 3 december 2019 – Statutaire vergadering en debat avond
(thema debat wordt nog vastgelegd)



Bijeenkomsten 1ste semester 2020



Januari 2020 Nieuwjaarsdiner – Datum en locatie worden nog vastgelegd



Bijeenkomst 4 februari 2020 – Prof. Elke Brems - Nederlandstalige literatuur tijdens
wereldoorlog I
Literatuur is een krachtig middel om aan de werkelijkheid en de herinneringen vorm te
geven. Onder de titel ‘In Vlaamse velden klappen de rozen open’, vertelt professor Brems
aan de hand van gedichten en verhalen uit de Eerste Wereldoorlog welke rol de Vlaamse
literatuur hierin heeft gespeeld.
Elke Brems is deeltijds hoofddocent Nederlandse literatuur en Vertaalwetenschap aan de
Faculteit Letteren van de KU Leuven. Zij doet onderzoek naar de 20 ste-eeuwse Nederlandse
literatuur in internationaal perspectief. Meer specifiek onderzoekt zij de literatuur uit en
over WOI in het kader van het project ‘Memory and Experience of the First World War. Zij
is eveneens actief als literatuurcriticus.



Wordt nog verder aangevuld.

