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In 2014 werden andermaal twee congressen door de Kring georganiseerd. Op 12 
en 13 april vond het voorjaarscongres plaats te Arnhem in het NH Rijnhotel, hotel 
dat na de prettige ervaringen van 2013 terug werd uitgekozen als congreslocatie. 
De acht lezingen, die u kunt nalezen in het Bulletin 127 van oktober 2014, werden 
door de aanwezigen zeer gesmaakt. 
Op 18 en 19 oktober 2014 ging dan het najaarscongres door te Leuven in het 
kader van het Vesaliusjaar. Er werd gestart met een bezoek aan het museum 
Histaruz aan de Kapucijnenvoer, waarna de lezingen van de zaterdagnamiddag 
gehouden werden in de oude auditorium van het instituut. Voor het diner en de 
overnachting werd gekozen voor het Hotel Park lnn vlakbij het station van 
Leuven. Op zondagvoormiddag gingen de lezingen door in het hotel. Tijdens de 
algemene ledenvergadering werden Harm Beukers en Evelien Vanden Berghe tot 
bestuursleden verkozen in opvolging van de collega's Ghislain Vercruysse en 
Sjoerd Wicherink die hun mandaat beëindigden. De overige bestuursleden 
werden in hun mandaat bevestigd. Het congres werd besloten met een bezoek 
aan de tentoonstelling "Vesalius - Het lichaam in beeld" in het stadsmuseum M. 

Het bestuur vergaderde op 18 januari te Antwerpen en op 12 juli te Rotterdam. 
Naast de voorbereiding van de congressen, ging de aandacht naar de 
ledenadministratie, de lay-out van de website en het Bulletin. De tweede 
herziene druk van de "Consilia"(1542-1562} van Andreas Vesalius door Guy 
Gilias is uitgegeven door Farmaleuven en verkrijgbaar bij de auteur. 

Gezien het beperkte aantal culturele activiteiten in onze beide landsdelen werd 
beslist in 2014 om redenen van besparing geen Nieuwsbrief rond te sturen. Een 
grote lading boeken en tijdschriften die door KAVA werden afgestoten werden 
overgemaakt aan het museum in Urk. 

De gunstige financiële toestand van de Kring laat toe ook in 2015 de contributie 
niet te verhogen, 
In de laatste week van 2013 bereikte ons het droevige nieuws van het 
onverwachte overlijden van ons medelid Leonard De Causmaecker, trouw lid van 
bij de oprichting van de Kring. 
Eveneens in 2014 moesten wij afscheid nemen van ons lid Loek Zuijdgeest uit 
Weert en van Evert Cornelis Schut, Kapitein-luitenant ter zee b.d., echtgenoot 
van ons lid Freddy Schut-Meijwes. Apr. Guy De Munck, secretaris 
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