
Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 
VLOT vzw, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 

tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be | www.vlot-vzw.be 
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF 

NUMMER 23 

8 september 2018 
 
 
 
 Tentoonstelling over Alex in Brussel 

 

Van 14 september 2018 tot 6 januari 2019 is de grote retrospectieve Alex. 
De kunst van Jacques Martin te gast in het Museum Kunst & Geschiedenis 
(het voormalige Jubelparkmuseum) in Brussel. Alex, het beroemde strip-
personage van de hand van de Franse striptekenaar wordt immers 70 
jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag worden 150 originele platen 
samengebracht in een duidelijke en leerrijke expo die werd voorgesteld 
tijdens het internationaal stripfestival van Angoulême. Op donderdag 13 
september 2018 zijn leerkrachten hartelijk uitgenodigd om deze exclu-
sieve tentoonstelling in primeur te komen ontdekken. Meer info 

 
 
 Filosofische lezingenreeks in Berchem 

 

Filosofiehuis Het Zoekend Hert in Berchem organiseert de komende 
maanden de lezingenreeks Denkers van de intieme inkeer. Zo is er o.a. op 
18 november 2018 de lezing Epicurus en de vriendschap in het verborgene 
door prof. Keimpe Algra. Meer info 

 
 
 Tentoonstelling Dis Manibus in Ath 

 

Nog tot 17 maart 2019 loopt in de Espace Gallo-Romain in Ath de ten-
toonstelling Dis Manibus. Tombes sous la loupe over funeraire opvattin-
gen en rituelen in de oudheid. In het kader van deze tentoonstelling zijn 
er de komende maanden ook verschillende activiteiten. Meer info 

 
 
 
 
 
 

http://www.vlot-vzw.be/nieuws/alex.pdf
http://www.hetzoekendhert.be/onze-activiteiten
http://www.espacegalloromain.be/les-expositions-temporaires/dis-manibus-tombes-sous-la-loupe/dis-manibus-tombes-sous-la-loupe


 Docentenmiddag Woordenboek Latijn 

 

Amsterdam University Press organiseert tweemaal een docentenmiddag 
Woordenboek Latijn. Deze vindt plaats op woensdag 3 oktober 2018 in 
Zwolle (NL) en op woensdag 10 oktober 2018 in Amsterdam (NL). Spre-
kers zijn Harm Pinkster, Daniël Bartelds, Michael Buijkx en Suzanne Ade-
ma. Info en aanmelden: j.hoogerwerf@aup.nl. 

 
 
 Vernieuwing Allard Pierson Museum 

 Het Allard Pierson Museum in Amsterdam (NL) wordt volledig heringe-
richt, met de realisatie van een nieuwe presentatie Van Nijl tot Amstel, 
die goed aansluit op de tijdvakken van het geschiedenisonderwijs. Heel 
bijzonder is dat alle erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam 
hier samenkomen, zodat er een compleet cultuurhistorisch verhaal wordt 
verteld. Deze opstelling biedt een origineel perspectief op de oudheid 
met zichtlijnen op migratie en mobiliteit, zonder de hoogtepunten uit het 
oog te verliezen. Ook het educatief aanbod is vernieuwd. Meer info 

 
 
 Stoïcisme voor gevorderden 

 

In 2017 verscheen het boek Hoe word je een stoïcijn? Oude filosofie voor 
het moderne leven van de Italiaanse filosoof en bioloog Massimo Pigliucci. 
Het boek is bruikbaar voor leerkrachten en leesbaar voor leerlingen van 
de derde graad. Daarnaast bestaat er ook een website Modern Stoicism, 
die elk jaar een stoïcijnse week organiseert, een cursus om stoïcijnse prin-
cipes toe te passen in het moderne leven. Tijdens die week, die op 1 ok-
tober 2018 begint, kun je de cursus gratis online volgen. Meer info 

 
 
 Terugblik op het WK voetbal 

 

De voetbalgekte van de voorbije zomer ligt alweer even achter ons, maar 
blijkbaar is het officiële lied van de UEFA Nations League geschreven en 
gezongen in het ... Latijn. Je vindt de video en de tekst op YouTube.  

 

mailto:j.hoogerwerf@aup.nl
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/apm.pdf
https://modernstoicism.com/enroll-now-for-stoic-week-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=jVtymEBxxI0

