
Verslag FL netwerkevent GSK 

Sinds het Farmaleuven Feest in november 2015, heeft Farmaleuven de ambitie om haar 

leden op regelmatige basis samen te brengen via netwerkmomenten. Na een zeer 

interessant bezoek aan IMEC in het voorjaar, was het ditmaal de beurt aan GSK.  

Vooreerst mocht onze gastheer de jubilarissen verwelkomen. De afgestudeerden van 

1966 kregen eerst een lunch aangeboden, waarna een rondleiding meer inzicht gaf in de 

grootschaligheid van deze productiesite en de verschillende stappen nodig tot de 

fabricage van de vaccins. Aan het einde van de tour werd de groep getrakteerd op een 

hapje en drankje, waar ook de overige gasten konden aansluiten.  

Na deze kleine break kon de voltallige groep genieten van een prachtig optreden van het 

fluitisten-duo Lies Eykens & Tine Huybrechts, waarna de tweede rondleiding van de 

GSK-site van start ging. Van dit laatste moment werd gebruik gemaakt om 

traditiegetrouw de jubilarissen hun KU Leuven medaille te overhandigen. Dit met 

begeleidende speeches van voorzitter Hilde Deneyer en decaan Paul Declerck. Nadat 

elke jubilaris een medaille in ontvangst had genomen en ook de overige alumni hun blik 

hadden kunnen werpen op de impressionante productiefaciliteiten, was het tijd om 

meer te weten te komen over de geschiedenis van GSK, zijn producten en de toekomst 

van deze multinational.  

Tot slot nam onze voorzitter het woord. Zij besprak de rol die de apotheker in de 

toekomst zal volbrengen, bedankte onze gastheer uitvoerig en nodigde de ganse groep 

uit voor het afsluitend netwerk diner. Alvorens we echter van deze maaltijd konden 

genieten, werd nog één iemand in de bloemen gezet. Prof. Em. Dr. Frans Gosselinckx 

werd met een gepaste laudatio bedankt voor zijn vele jaren inzet voor OGAAL door Marc 

Lontie.  

Zonder twijfel kunnen we spreken van een prachtige activiteit, waarbij we onze leden 

een kijkje hebben kunnen bieden achter de schermen van één van de grootste 

productiesites van België. We hopen deze trend voort te zetten en jullie allen te 

verwelkomen op één van onze volgende bijeenkomsten. 

Tot dan! 

Vincent Steels 

Ondervoorzitter 


