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GELAATSBEHANDELINGEN

kenkaa
r

t

Gelaatsverzorgingen
Basic verzorging: reinigende behandeling
Aroma vitality verzorging: hydraterende vitaliserende behandeling
Lotus verzorging: verzachtende regenererende behandeling

35€
50€
55€

Luxe gelaatsverzorgingen
Collageenverzorging: verzachtende of anti aging behandeling
X-cellence stamcel verzorging: anti aging behandeling

60€
99€

Mannen gelaatsverzorging
Men oat verzorging: hydraterende behandeling
Men anti aging verzorging: verstevigende behandeling

55€
65€

HAND EN VOETVERZORGINGEN
Weertsedreef 29
3053 Haasrode
+32 (0)16 48 13 48
+32 (0)494 25 89 34
info@meerdaal.com
www.meerdaal.com
BE93 7349 0819 7467

Pedicure
Voetverzorging met voetmassage
Spa pedicure: voetverzorging met voetbad, scrub, massage en pakking

29€
45€

Manicure
Handverzorging met handmassage
Spa manicure: handverzorging met handbad, scrub, massage en pakking

23€
40€

LICHAAMSVERZORGINGEN
Massages
Keuze uit holistische-, hotstone-, edelsteen-, kruidenstempel- en candlelightmassage
Massage van 60’
Massage van 40’
Massage van 30’
Spabehandelingen
Detox chocolade pakking van het lichaam
Lichaamsscrub,chocoladepakking,efﬂeurage met lichaamsboter
Hydraterende druivenpakking
Lichaamsscrub,druivenpakking,efﬂeurage met lichaamsboter
Bodyscrub: Vanille lichaamspeeling

WEBSITE: www.meerdaal.com
(gemaakt in iWeb - apple)

55€
40€
35€
70€
70€
40€

NETWERK DUURZAAM LEUVEN

Het Platform Lokale Agen

da 21 wordt het Netwerk

Beste partner

Duurzaam Leuven!

U bent van harte uitge
nodigd op het starteven
ement van het Netwerk
begrip ‘duurzame ontw
Duurzaam Leuven op
ikkeling’ in Leuven verd
vrijdag 16 november.
uidelijken aan de hand
Leuven, een nieuwe orga
Het Netwerk wil het ruim
van concrete projecten
nisatie? Niet helemaa
en samenwerkingsver
e
l, u kende het Netwerk
banden. Het Netwerk Duur
vroeger onder de naam
Na een grondige evalu
zaam
Platform Lokale Agenda
atie, willen we meer men
21 Leuven.
sen bereiken, meer them
Kom luisteren naar wat
a’s bestrijken en vooral
het Netwerk voor u kan
met meer organisaties
betekenen.
samenwerken.

Programma:

zoektocht internationale
stedenband voor Leuven
Kent u in het Zuiden een geschikte partnerstad voor Leuven?

19u30
20u00
20u15
20u45

deuren
verwelkoming door sche
pen Mohamed Ridouani
presentatie nieuw Netw
erk Duurzaam Leuven:
visie en jaarprogramma
gastsprekers
- Louis Tobback, burgemee
ster stad Leuven
- Lodewijk De Witte, gouv
erneur provincie Vlaams-B
rabant
- Martinus Buekers, coörd
inator studentenbeleid
K.U.Leuven
- Hans Bruyninckx, voorz
itter Bond Beter Leefm
ilieu
- Jan Boulogne, directeur
UNIZO-Vorming
21u30-22u30 receptie
en optreden van Los Calle
jeros

Plaats:
auditorium Bibliotheek
Tweebronnen,
Rijschoolstraat 4, 3000
Leuven

Startevenement met steu

n van::

Het Leuvense stadsbestuur zoekt samen met plaatselijke organisaties een partnerstad. Het is de bedoeling een
stedenband tot stand te brengen rond ontwikkelingssamenwerking. Leuven wil samenwerken met een stad
in het zuidelijk halfrond die zich duurzaam wil ontwikkelen. Zo kunnen beide steden gezamenlijk plannen
maken, uitvoeren en coördineren, aan en van mekaar leren, en elkaar ondersteunen.
Kent u een stad in het Zuiden die een goede partner van Leuven kan worden? Volg dan de link op www.leuven.
be, download de informatie in het Nederlands, Frans, Engels of Spaans en bezorg deze aan de potentiële
partnerstad. Kandidaat-partnersteden moeten zelf vóór maandag 17 september 2007 een aanvraag
indienen bij de stedelijke Noord-Zuidwerking. Ze moeten hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier
dat de dienst ter beschikking stelt.

GE

Contact: Noord-Zuidwerking stad Leuven, tel. 016 35 98 76/77, fax 016 35 98 78, noord.zuid@leuven.be

OP EEN ANDERE MANIER
De WIDO* wenst je een duurzame start in het nieuwe stadskantoor.
*Werkgroep Interne Duurzame Ontwikkeling

met steun van
de Vlaamse
Gemeenschap

dwinkel

nweg 19

WERELDFEEST LEUVEN: AFFICHE - FOLDER

De Noord-Zuidwerking van de stad
Leuven, de Leuvense derdewereldraad en 30CC, het Leuvense cultuurcentrum, nodigen je graag uit voor
het 22ste Leuvense Wereldfeest.
Op zaterdag 29 mei 2010 ben je
hartelijk welkom op de Bruul. Van
13.00 uur tot 24.00 uur kan je bij ons
terecht voor een heerlijke mix van
muziekoptredens, workshops, (kinder)animatie, een wereldkeuken en
een wereldmarkt met voorwerpen
uit verschillende continenten.

zelf, het Japanse trommelen, wordt
hetzelfde woord gebruikt. Iedereen kan
op
een trommel slaan, maar het echte
taiko
is een manier van zijn, van leven, een
spirituele weg. Taiko speel je met het
ganse
lichaam, geest en spirit inbegrepen.
Taiko
is niet alleen muziek die je kan horen,
het
zijn eveneens krachtige lichaamsbe
wegingen die je kan zien en de diepe
klank
ervan voel je doorheen je ganse zijn.

Aan de hand van een aantal foto’s
en
maskers vertelt Anni Suwandi over
de
geschiedenis van Indonesische maskers.
Je kan verschillende maskers van dichtbij
bekijken en daarna zelf aan de slag
gaan
om er één te maken met papier marché.

Wil je het wat rustiger aandoen maar
toch
bewegen? Probeer het dan langzaam
met
Taiji. In deze oosterse bewegingsk
unst
draait het om langzaam, ontspannen
bewegen in harmonie met jezelf en de
wereld. Wim Stultiens laat je ervaren hoe
je
eenvoudig kan bewegen om rustiger
door
het leven te gaan.

Afrikaanse percussie:
Maskers uit papier marché:
Afrikaanse dans:
Latijns-Amerikaanse dans:
Buikdans:
Taiko:
Taiji:
Taiko en Taiji:

Peilen naar verhalen
Leuvenaars van vreemde origine brengen
hun eigen
manieren om duurzaam om te gaan
met planeet en
medemens mee. Dat is het uitgangspu
nt van onze
‘peilen naar verhalen’. Gedurende het
feest bouwen
we vijf totems met pijlen die verwijzen
naar de
plaatsen van herkomst van bezoekers.
Achter elke pijl steekt een verhaal en
een niet-Westerse
blik op ons thema.
Workshop van 13u00 tot 15u00 aan
het infopunt bij
de hoofdingang van de Bruul.
Reporter voor één dag

14u00-16u00
14u00-16u00
16u30-18u30
16u30-18u30
Voorstelling:14u00-14u30 en workshop:1
4u30-15u30
Voorstelling:16u30-17u00 en workshop:1
7u00-18u00
13u30-14u00 / 16u00-16u30
14u00-14u30 / 15u00-15u30
Voorstelling om 17u aan het debatpodiu
m

Tijdens deze workshop maken we onder
begeleiding van GetBasic verslag van
de activiteiten op het wereldfeest. Je leert
hoe een redactievergadering verloopt,
hoe je een
goed interview afneemt, informatie
verzamelt en verwerkt. De interviews
met interessante gasten en deelnemers, en verslagen
van optredens, fotoreportages, een
culinaire
tocht langsheen het wereldfeest... posten
we vanuit ons mediacentrum rechtstreek
s op
de site www.leuvencentraal.org en www.indym
edia.be. De plaatsen zijn beperkt, dus
kan je best vooraf inschrijven op wereldfees
je
t@leuvencentraal.org. Heb je een digitaal
fototoestel, camera of recorder? Breng
deze dan zeker mee.
Workshop van 13u00 tot 22u00 in het
lokaal achter de bar.
Tentoonstelling van kindertekeningen
De kinderen van de Zevensprong werkten
een heel jaar rond het thema water.
Zij brengen op het Wereldfeest hun mooiste
werkjes naar buiten. Je kan deze doorlopend
gaan
bewonderen op de tentoonstelling in
het lokaal achter de bar.

(foto Vizoog)

Het centrale thema van deze editie is ‘ABC van de Wereld’. Hierover lees je meer in dit
programmaboekje.
Voor de meest recente informatie en voor antwoorden op je vragen, kan je terecht op
de website www.wereldfeest.be of op het nummer 016 27 26 40.
Organisatie:

10 I LEUVENS WERELDFEEST 2007
LEUVENS WERELDFEEST 2007 I 11

FOLDER 2007
PRAKTISCH
13.00 uur – 19.00 uur INFO- EN THEMAMARKT
13.00 uur – 22.00 uur WERELDKEUKEN EN -MARKT
13.00 uur – 00.00 uur TERRAS EN BAR
Met streekbieren, ‘(h)eerlijke’ wijn, vruchtensappen, kofﬁe en thee. Door bij ons te
drinken, draag je bij tot een eerlijke wereldhandel. Je milieuvriendelijke beker wordt
nadien gecomposteerd.

INFOSTAND WERELDFEEST
Hier kan je terecht met al je vragen over het Wereldfeest.
Je vindt deze stand centraal op het domein de Bruul.
VERDWAALDE KINDEREN
Je kind even uit het oog verloren? Indien je onze medewerkers
een seintje geeft, zoeken wij mee!
Kom naar de centrale infostand.
VERLOREN VOORWERPEN
Een jas, GSM of portefeuille gevonden die niet de jouwe is?
Of ben je zelf iets kwijtgespeeld?
Kom naar de centrale infostand.
ZIEKTE OF ONGEVAL
Wie medische verzorging nodig heeft, kan terecht bij de
professionele vrijwilligers van het Rode Kruis. Je vindt hun
EHBO-post naast de infostand, centraal op het domein
de Bruul.

Met ondersteuning van :

LUIERVERVERSHOEK
Vaders en moeders kunnen hun baby’s verschonen in een speciaal daarvoor voorziene
stand. Doekjes en Broekjes verzorgt deze luierververshoek, die je vindt aan de kinderanimatie.

(foto: Benny Winters)

TOEGANKELIJKHEID
De Bruul is vrij toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Voor wie met de wagen komt, is
er dichtbij het gebeuren, in de Raoul Claesstraat, een speciale parking. Aangepaste
toiletten vind je in het ontmoetingsgebouw op het terrein.

(foto: Benny Winters)

Met dank aan: het coördinatieteam, de vele vrijwilligers,
de deelnemende organisaties, alle sponsors en partners.

FIETSENSTALLING
Naar een duurzaam Wereldfeest kom je uiteraard te voet, met het openbaar vervoer
of met de ﬁets. Voor de tweewielers is er een bewaakte ﬁetsenstalling aan de hoofdingang van de Bruul (aan de kant van de Brouwersstraat). Aan de andere ingangen van
het terrein vind je verschillende onbewaakte ﬁetsenstallingen.

be
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(foto: Benny Winters)
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(foto: Herr Beele)

AFVAL
Probeer afval zoveel mogelijk te vermijden! Breng liefst geen wegwerpverpakkingen
mee. Een volledig afvalvrij Wereldfeest is jammer genoeg niet mogelijk. Om het feest
voor iedereen toch zo aangenaam mogelijk te maken, vind je op het terrein verschillende afvaleilandjes. Hier kan je jouw afval selectief kwijt en staat een heus milieuteam je bij. Het geeft je meer uitleg en helpt je bij het juist sorteren. Gooi geen afval
op de grond!
LEUVENS WERELDFEEST 2010 | 21
05-05-2010 13:22:43
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Als ons Magazine in jullie brievenbu
s valt, zal 2009 stilletjes
aan op zijn laatste benen aan het lopen
zijn.
Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de
deur en ik hoop dat jullie
allen mogen genieten van deze periode,
in familiekring
of met en onder vrienden.

SPORTVERENIGING VOOR HARTPATIËNTEN

Het zal onze vereniging sieren dat we
een jaar lang het embleem ‘ 30 jaar’
mogen schouwen. Tijdens het lustrumfe
est heb ik met tal van leden mooie
ge
sprekken gehad, gesprekken waaraan
je iets aan hebt en die voor ons team
stimulans en een getuigenis zijn dat
een
we goed bezig zijn. Het was me ook
wezigen zo aandachtig te zien luisteren
een genoegen de aannaar onze geachte sprekers. Het muzikaal
intermezzo viel blijkbaar
enorm in de smaak. Via e-mail ontving
ik tal van felicitaties waarvan ik er
eentje citeer: “Heb enorm genoten van het Harpafeest. Alles was (zoals
gewoonlijk) tot in de puntjes verzorgd!
Knap werk geleverd!!! “
Vanaf dit nummer zal ons Magazine
een nieuwe lay-out krijgen.
Het zal een Magazine zijn in kleuren,
zoals dit al kon bekeken worden op
onze website.
In de loop van volgend jaar zullen jullie
ook onze klassieke activiteiten buiten
de trainingen terug vinden, zoals: de nieuwjaar
sreceptie op 8 januari en de eerste
wandeling op 28 februari. Ik hoop dat we nog meer dan
in
het
verleden
jullie
hierop
mogen
Onze leden wier gezondheid het een
ontmoeten.
beetje laat afweten en waarbij de lange
donkere dagen niet
zo leuk zijn, wensen wij spoedig beterscha
p toe. Hou de moed erin! Harpa leeft
met jullie mee!

JUBILEUMNUMMER

Aan alle leden en hun familie wens
ik een vredig en gelukkig,
maar in eerste instantie een gezond
Nieuwjaar 2010 toe.

Zeer hartelijke groetjes,
Uw voorzitter.

Jan Meertens, presentator

HET BESTUUR

Zaterdag 21 november 2009 was een
absolute hoogdag
voor Harpa!
Plaats van gebeuren: Auditorium K
in Campus
Arenberg III , Celestijnenlaan 200 te
3001 Heverlee.
Het volledige bestuur stond ﬁer en
in groot ornaat
klaar om alle leden van harte welkom
te heten op de
academische zitting, die stipt om 16.00
u. startte.
Jan Meertens was de man die het feest
mocht openen,
de sprekers voorstellen en de muzikale
intermezzo’s
aankondigen. De viering werd muzikaa
l opgeluisterd
door twee uitstekende violisten van
het Symfonisch
Orkest van de K.U.Leuven, Cyrielle
Kint en Rogier
Vanherpe. Hun misschien niet al te
toegankelijke
muziek gaf zeker een voornaam cachet
aan de
feestelijke zitting.

Verwelkoming door Alfons Novem

ber, voorzitter van Harpa vzw

1

7

Geachte heren professoren, kinesisten
, leden van de RvB,
leden en sympathisanten, aan iedereen
van harte welkom
op onze lustrum viering.
2

3

8

9

1 stand
ALFONSmede
NOVEMBER
- Voorzitter
dit ledenblad kwam tot
dankzij
de steun
van • T: 016 62 14 12
- webmaster
2

LUC VANHORENBEEK - Ondervoorzi

3

JO BEYEN - Secretaris Veiligheidscoördinator,

4

ANDRÉ BROOS - Penningmeester • T:

4

5

6

10

11

12

Wij vieren vandaag ons 30 jarig bestaan
als vereniging Harpa. Iets waar we fier, trots en gelukkig
mogen op zijn. Om
na 30 jaar nog te kunnen zeggen dat
we nog steeds bruisen
van dynamisme. Wat was daar voor
nodig? Een goede voedingsbodem en dat hebben we dan
ook meegekregen.
Ik ben dan ook samen met jullie verheugd
om straks onze
pioniers professoren Luc Vanhees
en Robert Fagard als
sprekers te mogen verwelkomen.

• M: 0479 20 61 23 • E: november.al
fons@skynet.be

tter, Hoofdredacteur Harpa Magazine,

PR-verantw. sponsors • T: 016 46 01

Redacteur Harpa-Magazine • T: 016

01 • E: luc.vanhorenbeek@telenet.be

46 22 45 • E: jo.beyen2@telenet.be

016 25 61 62 • E: andre.broos@telenet.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Alfons November, Populierenlaan
9, 3210 Lubbeek (Linden)
5 ALBERT

SPLEESTERS - Wandelmeester, Verantw.
trainingen,

6

RENÉ BOGAERT - Assistent-penningmeester

7

VICTOR LEYS - Materiaalbeheerder,

USC Verantw. sportkaarten • T: 016

Verantw. training dinsdagnamiddag

8

LEO DIERCKX - Redacteur Harpa-Maga

9

LUDO WIERCKX - Medewerker administrati

• T: 02 76 73 847 • M: 0496 90 83 62

zine, Verantw. reanimatie team, Medewerker
e, Verantw. ledenbestand, Verantw.

10 CLAUDINE VAN VOLSEM - Medewerker
administrati

12 PROF. DR.LUC VANHEES - Erevoorzitter

.be

Hoofd reanimatie team • T: 016 34

• E: Leys.victor@skynet.be

administratie • T: 016 40 36 86 • E:

leo.dierckx@telenet.be

ﬁtness • T: 016 62 08 66 • E: ludo.wierckx

@skynet.be

e, Verantw. ledenbestand • T: 016

11 DIRK SCHEPERS - Vertegenw. kinesisten,

48 04 05 • E: albert.spleesters@skynet

• T: 016 40 33 13 • E: renebogaert@skynet.be

Dat Harpa nog zo’n bloeiende verenigin
g is, hebben we
ook te danken aan onze leden pioniers
die bij wijze van
spreken mee de fundamenten van
onze vereniging gelegd
hebben. Een aantal van het eerste
uur mogen we nog geregeld begroeten op onze trainingen
, wij wensen hen dan
ook hiervoor speciaal te bedanken
op het einde van de viering. Ik wens ook speciaal te bedanken
onze erevoorzitter
en raadgever professor Luc Vanhees,
de ex- en de huidige
bestuurders die in het verleden en
het heden het gewicht
van de vereniging mee helpen dragen
en de vrijwilligers
die een gepast handje toesteken. Ik
mag zeker niet vergeten de kinesisten die onze trainingen
begeleiden en begeleid hebben en aan wie een aantal van
onze leden door hun
gepaste interventie hun leven te danken
hebben.
Op 30 jaar is er natuurlijk ook veel
veranderd in verband
met de behandeling van cardiovas
culaire aandoeningen.
Wat niet veranderd is voor de hartpatiën
ten is de boodschap zoveel mogelijk te bewegen.
Ik denk te mogen zeggen dat de trainingsprogramma’s
die door Harpa aange-

20 10 03 • E: claudine.vanvolsem@gep

.kuleuven.be

87 07 • E: dirk.schepers@UZLeuven

.be

, stichter • T: 016 32 91 58 • E: luc.vanhees@

faber.kuleuven.be

2
NR 45

boden worden onder paramedische
begeleiding enig zijn in
Vlaanderen, elke dag van de week
hebben we een training
waaraan kan deelgenomen worden.
In onze missie in het belang van
onze leden streven wij
ernaar dat alle trainingen in een ontspann
en, vriendschappelijke en ongedwongen sfeer, zonder
competitiedrang,
kunnen plaatsvinden. Via onze andere
sociale activiteitendie wij aanbieden, kunnen wij het
plaatje van een grote
Harpafamilie rond maken.
Geachte aanwezigen, ik denk dat ik
in naam van alle leden
mag zeggen dat onze vereniging de
‘place to be’ is voor
mensen met cardiovasculaire probleme
n, die er een gezonde levenswijze wensen op na te houden
door geregeld een
beetje aan sport te doen.
Ik dank u voor uw aandacht.

NR 45
3
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HARPA LEEFT !
WIJ ZIJN WIJ?

Harpa kenmerk: sponso

rdossier

Datum: postdatum

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

leeft

Wij zijn zo vrij om u
via bijgevoegde inform
atie kennis te laten maken
vereniging, Harpa.
met onze (patiënten)

Harpa is een vereniging
die zich richt tot hartpa
tiënten en heeft als doelst
preventieve activiteiten.
elling, het aanbieden van
Harpa functioneert op die
manier als onderhouds/nazo
de afdeling cardiale revalid
rgprogramma van
atie in de Universitaire
Ziekenhuizen Leuven. Onze
600 leden. Via wekelijkse
vereniging telt ruim
fysieke training, inform
atiesessies, sociale activit
blad wordt getracht een
eiten en een informatiegezonde actieve levensstijl
te onderhouden.

Een gezonde actieve levens
stijl omvat veel facetten
(fysieke activiteit, voedin
en hierbij zijn verschillende
gs- en leefgewoonten)
actoren betrokken. In onze
firma/instelling uitgekomen.
zoektocht naar partners
zijn wij ook bij uw
Wij menen immers dat ook
hartrevalidatie.
u betrokken bent bij en intere
sse heeft voor

De vzw HARPA is een sportve
reniging voor hartpatiënten
De pioniers van het eerste
die officieel gesticht werd
uur zijn de professoren
op 21 december 1979.
Robert Fagard en Luc Vanhee
s.
Prof. Fagard kreeg in 1977
de opdracht de ambula
nte revalidatie van hartpa
1977 kregen een 20-tal
tiënten op te starten. In
patiënten een eerste trainin
oktober
gssessie in het Universitair
Ziekenhuis Pellenberg.
De medische bewaking was
in handen van Prof. Fagard
. De verantwoordelijkheid
en de praktische uitwerking
voor de motoriek, de veiligh
werd aan de toen jonge
eid
kinesist Vanhees toevert
structuur uitgewerkt om
rouwd. Na 2 jaar werkin
de ontslagen patiënten
g werd een
na hun revalidatie op te
samenwerking met het
vangen en verder te begele
Instituut voor Lichamelijke
iden. Door
Opvoeding van de K.U.Le
allereerste training georga
uven kon op 10 oktober
niseerd worden in het “Sport
1979
de
tot de oprichting van een
kot”.Dit initiatief kende
zoveel succes dat het leidde
sportclub met statuten
voor hartpatiënten, Harpa
eenkomsten afgesloten
genaamd. In 1998 werden
tussen diensten van het
Universitair Ziekenhuis
overde K.U.Leuven enerzijds
en het Universitair Sportc
en de sportvereniging Harpa
entrum van
anderzijds. In die periode
Harpa omgevormd tot een
werd de feitelijke verenig
vzw. Het ledenaantal groeide
ing
conditietrainingen deel-ne
uit tot 560, waarvan er
gemiddeld 350 actief aan
men.
de
Na een revalidatieperiode
in het ziekenhuis biedt
Harpa de kans aan haar
ging. Zij stimuleert hen
leden tot gezonde lichaam
te blijven werken aan hun
sbeweconditie. Trainingen worden
en begeleiding van een
deskundig team kinesitherape
georganiseerd onder toezich
t
uten gespecialiseerd in
trainingen biedt zij inform
cardiale revalidatie. Naast
atie aan via een Magazine
deze
en de website, organiseert
vasculaire onderwerpen
zij infosessies omtrent cardioen activiteiten zoals wande
ldagen, jaarlijkse sportda
De vereniging wordt geleid
g, ledenfeest, daguitstap,
door een twaalftal onbezo
enz.
ldigde bestuurders.
Dit jaar viert Harpa haar
dertigste verjaardag.

< Harpa Magazine

In de informatiemap zult
u zien dat onze sponsormoge
lijkheden divers zijn. Eerstd
te mogen contacteren en
u te kunnen motiveren
aags hopen wij u
tot een ‘actief en gezon
d’ partnerschap.
Met de meeste hoogachting

,

HARPA vzw,
Tervuursevest 101 - bus 4071, 3001 Leuven

WEGWIJZER

WEBSITE: www.harpa.be
E-MAIL: harpasport@harpa.be

Alfons November
Voorzitter

REKENINGNUMMER:
001-2969200-09

SPORTVERENIGING VOOR

HARTPATIËNTEN

Jo Beyen
secretaris

Harpa website

auto)
AUDITORIUM K (met de

. Aan de
ewijnlaan (richting E314)
neem je de Koning Boud
Na 500 m zie je rechts
Vanop de Leuvense ring
f de Celestijnenlaan in.
linksa
je
sla
hten
erslic
eerste verke
n. Aan de
Campus Arenberg III.
de E314 met afrit Leuve
frit Leuven nemen wij
rechts
Komende van de E40-a
laan in. Na 500 m zie je
we rechtsaf de Celestijnen
3e verkeerslichten slaan
erg.
Arenb
us
Camp

HARPA LEEFT !

VIERING

ALMA III (met de auto)

n.
t linksaf Steengroevenlaa
laan. Daarna: eerste straa
Idem tot aan de Celestijnen
III met parkeermogelijkheid.
Na 300 m zie je rechts Alma

ndd 1
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Tervuursevest 101, bus
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TAFELTENNISCLUB VMS: LOGO - AFFICHES - NK - FLYERS - WEBSITE
B-CRITERIUM
2010
B-CRITERIUM
2010
B-CRITERIUM
30/7 31/7 1/8 2010
30/7
30/7 31/7
31/7 1/8
1/8

PDF
PDF
PDF

30/7 DUBBELTORNOOI
30/7 OM
DUBBELTORNOOI
START
19u
30/7
DUBBELTORNOOI
(met handicap)
START
OM
19u
START
OM 19u
(met handicap)
(met handicap)

INSCHRIJVEN
INSCHRIJVEN
INSCHRIJVEN

ROUTE
ROUTE
ROUTE

31/7 PLOEGENTORNOOI
31/7 PLOEGENTORNOOI
START
OM 18u
31/7
(ploegenPLOEGENTORNOOI
van 18u
2 spelers, poules van 3, met handicap)
START
OM

START
(ploegenOM
van 18u
2 spelers, poules van 3, met handicap)
van422 spelers, poules van 3, met handicap)
VOORZITTER Danny DECUPERE:(ploegen
0496 52 42

Laat het ons tijdig weten (liefst via: tornooi@ttvms.be).
ONDERVOORZITTER
Luc SCHEPERS: 0477 79 63 14
OVERNACHTEN
?WUYTS:
zijnhetmaaltijden
overnachters.
ons tijdig verkrijgbaar
weten (liefstvoor
via: de
tornooi@ttvms.be).
SECRETARIS Rudi
0497 83
17 weten (liefst via: tornooi@ttvms.be).
Laat
ons39tijdig
OVERNACHTEN
?? MathiasErLaat
Er zijnhetmaaltijden
verkrijgbaar voor de overnachters.
PENNINGMEESTER
NIJS:
0494 60 64verkrijgbaar
32
OVERNACHTEN
Er zijn
maaltijden
voor de overnachters.
E-MAIL: info@ttvms.be
STAMNUMMER: VL-B 318
REKENINGNUMMER: 734-3571879-57

MOSSELFEEST
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2010

in samenwerking met
Gemeente Lubbeek
sportdienst@lubbeek.be
016.479721

Paassportweek

PRIJZEN:
PRIJZEN:
Heren:
PRIJZEN:

VAN 11U30 TOT 18U30 TE LINDEN IN HET
LOKAAL VAN DE LEEUWKENS (KERKDREEF)

www.ttvms.be
info@ttvms.be

Heren:
NG
1: € 20
2: € 10
Heren:
1: €€ 40
20
2: €€ 20
10
ENG
1:
2:
NG
1: €€ 40
20
2: €€ 20
10
ED
1:
2:
1: € 60
2: € 30
E
1:
€€ 40
2:
D
1:
60
2: €€€ 20
30
C
1: € 80
2:
40
D
1:
€
60
2:
€
30
C
1: €€ 100
80
2: €€ 60
40
B
1:
2:
C
1:
€
80
2:
€
B
1: € 100
2: € 40
60
Dames:
afhankelijk
van
het
aantal
inschrijvingen
B
1: € 100
2: € 60

Tafeltennis - Omnisport

3: € 5
3: €€ 10
5
3:
3: €€ 10
5
3:
3: € 15
3:
3: €€€ 10
15
3:
20
3:
€
15
3:
3: €€ 20
40
3:
€
3: € 20
40
3: € 40

MENU

• MOSSELEN VOLWASSENEN / KINDERPORTIE
• STOOFVLEES MET FRIETEN
• KIP MET FRIETEN
• FRIKANDEL MET FRIETEN

Dames: afhankelijk van het aantal inschrijvingen
•
Prijzen
in naturavan
voor
deaantal
eersteinschrijvingen
3 in alle andere reeksen
Dames:
afhankelijk
het
• Prijzen
De derde
plaats wordt
bepaald
de andere
confrontatie
van de twee verliezers uit de halve ﬁnale
•
in natura
voor de
eerste door
3 in alle
reeksen
Prijzen
in natura
voor de
eerste door
3 in alle
reeksen
• De
derde
plaats wordt
bepaald
de andere
confrontatie
van de twee verliezers uit de halve ﬁnale
• De derde plaats wordt bepaald door de confrontatie van de twee verliezers uit de halve ﬁnale

REGLEMENT:
REGLEMENT:
• Het criterium is uitsluitend voorbehouden aan de leden van één van de vleugels van de K.B.T.T.B.
REGLEMENT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B-CRITERIUM 2010

en
de spelers
aangesloten
bij een Bond
I.T.T.F.
is. Iedereen
zijn
Hetaan
criterium
is uitsluitend
voorbehouden
aandie
dedoor
ledendevan
één erkend
van de vleugels
van moet
de K.B.T.T.B.
identiteitskaart
voorleggen.
Hetaan
criterium
is kunnen
uitsluitend
voorbehouden
aandie
dedoor
ledendevan
één erkend
van de vleugels
van moet
de K.B.T.T.B.
en
de spelers
aangesloten
bij een Bond
I.T.T.F.
is. Iedereen
zijn
Het
criterium
wordt
gespeeld
volgens
reglementen
en I.T.T.F.
statuten
van de
en aan
de spelers
aangesloten
bij eende
Bond
die door de
erkend
is.K.B.T.T.B.
Iedereen moet zijn
identiteitskaart
kunnen
voorleggen.
Men
speelt opwordt
16
blauwe
tafels
en metdeoranje
ballen van
merk van
Nittaku.
identiteitskaart
kunnen
voorleggen.
Het
criterium
gespeeld
volgens
reglementen
en het
statuten
de K.B.T.T.B.
De
worden
gespeeld
drie
gewonnen
sets.
Hetwedstrijden
criterium
gespeeld
volgens
reglementen
en het
statuten
de K.B.T.T.B.
Men
speelt opwordt
16
blauwe
tafels
ennaar
metde
oranje
ballen van
merk van
Nittaku.
De
kan16
aangeduid
worden
alsdrie
scheidsrechter.
Dehet
winnaar
brengt de uitslag naar de HS
Menverliezer
speelt op
blauwe
tafels
ennaar
met
oranje
ballen van
merk Nittaku.
De
wedstrijden
worden
gespeeld
gewonnen
sets.
(of de
door hem
aangeduide
persoon)
brengt
het volgende
wedstrijdbriefje
naar de
tafel.
wedstrijden
gespeeld
naar
drie
gewonnen
sets.
De
verliezer
kanworden
aangeduid
worden
alsen
scheidsrechter.
De winnaar
brengt de uitslag
naar
de HS
Verboden
roken,
eten of dranken
te en
verbruiken
in de
sportzaal..
De de
verliezer
kan
aangeduid
worden
als
scheidsrechter.
De
winnaar
brengt de uitslag
naar
de HS
(of
doortehem
aangeduide
persoon)
brengt het
volgende
wedstrijdbriefje
naar de
tafel.
Het
inrichtend
comité
verwerpt
elke te
aansprakelijkheid
ingeval
van
ongevallen, naar
diefstal
verlies.
(of de
doortehem
aangeduide
persoon)
en
brengt het
volgende
wedstrijdbriefje
de of
tafel.
Verboden
roken,
eten
of dranken
verbruiken
in de
sportzaal..
De
hoofdscheidsrechter
is
om alle maatregelen
tevan
nemen
om het goede
van
Verboden
te roken,
eten
of gemachtigd
dranken
verbruiken
in deingeval
sportzaal..
Het
inrichtend
comité
verwerpt
elke te
aansprakelijkheid
ongevallen,
diefstalverloop
of verlies.
de
tegemachtigd
waarborgen.
Hetwedstrijden/criterium
inrichtend comité verwerpt
elke aansprakelijkheid
ingevaltevan
ongevallen,
diefstalverloop
of verlies.
De
hoofdscheidsrechter
is
om alle maatregelen
nemen
om het goede
van
Het
criterium werd goedgekeurd
door het
& Brussel
nr.: Vl-B
2009/02
De wedstrijden/criterium
hoofdscheidsrechter
is
omP.C.
alleVlaams-Brabant
maatregelen te nemen
om onder
het goede
verloop
van
de
tegemachtigd
waarborgen.
de wedstrijden/criterium
te waarborgen.
Het
criterium werd goedgekeurd
door het P.C. Vlaams-Brabant & Brussel onder nr.: Vl-B 2009/02
Het criterium werd goedgekeurd door het P.C. Vlaams-Brabant & Brussel onder nr.: Vl-B 2009/02
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AANDUIDING EN ADRES VAN DE WEDSTRIJDZAAL:
AANDUIDING EN ADRES VAN DE WEDSTRIJDZAAL:

INSCHRIJVEN:
Turnzaal
gemeentelijke
basisschool
Linden,
Martelarenplaats z/n, 3210 Linden (Lubbeek)
AANDUIDING
EN ADRES
VAN DE
WEDSTRIJDZAAL:

PDF

INSCHRIJVEN

loop, jog, wandel, sprint, strompel,
als je maar in beweging blijft !

Het competitieseizoen zit er op. Voor diegenen die niet kunnen stilzitten en hun
30/7
DUBBELTORNOOI
ROUTEconditie willen onderhouden of opbouwen, bieden wij de ideale oplossing.

WIE IS TAFELTENNISCLUB VMS?

Het motto van onze club is het bieden van de mogelijkheid om tafeltennis te beoefenen ongeacht het niveau, leeftijd of geslacht.
Aanvankelijk betrof dit enkel recreatief tafeltennis, nu is er ook de mogelijkheid om competitie te spelen.

vrijdag 30 juli 2010

VR 3O
VR 3O
VRVR
30/7
3O
ZA 31
31
ZAZA
31/7
ZA 31

ZOZO
1/801
ZO 01
ZO 01

WEBSITE: www.ttvms.be
(gemaakt in iWeb - apple)

UUR
UUR
19:00

MANNEN
MANNEN
Dubbel met handicap

19:00
19:00
09:00

Dubbel met handicap
Dubbel met handicap
Benjamins, preminiemen, miniemen,

09:00
09:00
09:00
09:00
12:00
09:00
12:00
14:30
12:00
14:30
17:00
14:30
17:00
18:00
17:00
18:00
18:00
09:00

Benjamins,juniors
preminiemen,
miniemen,
cadetten,
en min. 21jr
Benjamins, preminiemen, miniemen,
cadetten,
Veteranenjuniors en min. 21jr
cadetten, juniors en min. 21jr
Veteranen
B0
- C2
Veteranen
B0 - C2
C
B0 - C2
C
B
C
B
Ploegentornooi met handicap
B
Ploegentornooi met handicap
Ploegentornooi met handicap
D & NG

09:00
11:30
09:00
11:30
13:00
11:30
13:00
15:00
13:00
15:00
17:00
15:00
17:00
17:00

D &-NG
D4
E2
D & NG
D4
E2
E4 -- NG
D4 - E2
E4 -- NG
C4
D2
E4 - NG
C4 - D2
E
C4 - D2
E
E

REGELS:
REGELS:
Algemeen:
REGELS:

VROUWEN

Het motto van onze club is het bieden van de mogelijkheid om tafeltennis te beoefenen ongeacht het niveau, leeftijd of geslacht.
Aanvankelijk betrof dit enkel recreatief tafeltennis, nu is er ook de mogelijkheid om competitie te spelen.

OPENINGSUREN

elke maandag: van 20u tot 22u • elke woensdag: van 18u30 tot 20u30 • elke zaterdag: van 9 tot 10u30: beginnende jeugd • van 10u30 tot 12u gevorderde jeugd
in de gemeentelijke turnzaal - Kerkplein z/n - 3212 Pellenberg

elkez/n,
zondag:
van 10
tot 12u.in de Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden, Martelarenplaats z/n, 3210 Linden
Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden, Martelarenplaats
3210
Linden
aanmelden: 19u - start tornooi: 19u30 - deelnemen is GRATIS
MEER INFO: www.ttvms.be of tel. 0496 52.42.42
vrijdag 30 juli 2010
INSCHRIJVEN: info@ttvms.be

RECREANTENTORNOOI 2010

AANMELDEN: 19u - START TORNOOI: 19u30 - deelnemen is GRATIS • MEER INFO: www.ttvms.be of tel. 0496 52.42.42 • INSCHRIJVEN: info@ttvms.be
Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden, Martelarenplaats z/n, 3210 Linden

trainingen
PRIJZEN::

elke maandag: van 20u tot 22u
Heren:
elke woensdag:
jeugd: van 18u30 tot 20u30
NG
1: senioren:
€ 20
2: €van
10 20u30
3: € 5 tot 22u
E
1: van
€ 40 9 tot
2: 10u30:
€ 20
3:
€ 10
elke zaterdag:
beginnende
jeugd
D
1: € 60
2: € 30
3: € 15
tot 12u45
Benjamins, preminiemen, miniemen,
C
1: van
€ 80 10u30
2: € 40
3: € 20gevorderde jeugd
training
B
1: provinciale
€ 100
2: € 60
3: € 40
Benjamins, preminiemen, miniemen,
VROUWEN
VROUWEN

cadetten, juniors en min. 21jr
Benjamins, preminiemen, miniemen,
cadetten,
Veteranenjuniors en min. 21jr
cadetten, juniors en min. 21jr
Veteranen
B0
- C2
Veteranen
B0
C - C2
B0 - C2
C
B
C
B
B

Dames: Gemeentelijke turnzaal - Kerkplein z/n - 3212 Pellenberg
ons lokaal:

D & NG
D &-NG
D4
NG
D & NG
D4 - NG
D4 - NG
C4 - D2
C4 - D2
C4 - D2

•
Alle spelers/speelsters dienen een half uur voor aanvang van hun reeks aanwezig te zijn en dienen
Algemeen:
zich spelers/speelsters
elke dag bij de hoofdscheidsrechter
aan
te melden.
Algemeen:
•
Alle
dienen een half uur
voor
aanvang van hun reeks aanwezig te zijn en dienen
•
worden
op 29/07/2010
om
20 uur in
dehun
turnzaal
de gemeentelijke
basis• De
Allepoules
spelers/speelsters
dienen een
half uur
voor
aanvang
van
reeksvan
aanwezig
te zijn en dienen
zich
elke dag
bij deopgemaakt
hoofdscheidsrechter
aan
te
melden.
te dag
Linden
zichpoules
elke
bij deopgemaakt
hoofdscheidsrechter
aan te
melden.
• school
De
worden
op 29/07/2010
om
20 uur in de turnzaal van de gemeentelijke basis• school
De poules
worden opgemaakt op 29/07/2010 om 20 uur in de turnzaal van de gemeentelijke basiste Linden
Enkelspel:
school te Linden
•
Er wordt gespeeld in poules van 3, 4 of 5 spelers. Per poule gaan 2 spelers naar de volgende ronde
Enkelspel:
gespeeld
wordt
op eenvan
tabel
Enkelspel:
• waar
Er wordt
gespeeld
in poules
3, rechtstreekse
4 of 5 spelers.uitschakeling.
Per poule gaan 2 spelers naar de volgende ronde
•
waar minder
dan
4 van
spelers
kunnen
worden
samengevoegd
met eenronde
an• Reeksen
Er wordt
gespeeld
in poules
3, rechtstreekse
4zijn
of 5ingeschreven
spelers.uitschakeling.
Per poule
gaan
2 spelers
naar de volgende
waar
gespeeld
wordt
op
een
tabel
dere
waar reeks.
gespeeld
wordt op
een
tabel rechtstreekse
uitschakeling.
• Reeksen
waar minder
dan
4 spelers
zijn ingeschreven
kunnen worden samengevoegd met een an•
mogen
zich eveneens
inschrijven
in de herenreeksen
basis samengevoegd
van hun herenklassement)
• Dames
Reeksen
waar minder
dan 4 spelers
zijn ingeschreven
kunnen(op
worden
met een an-op
dere
reeks.
voorwaarde
datzich
ze zich
ook ingeschreven
in minstens(op
één
van van
hun hun
eigen
damesreeksen. op
dere reeks.
• Dames
mogen
eveneens
inschrijven inhebben
de herenreeksen
basis
herenklassement)
• voorwaarde
Dames mogen
eveneens
inschrijven inhebben
de herenreeksen
basis
herenklassement)
datzich
ze zich
ook ingeschreven
in minstens(op
één
van van
hun hun
eigen
damesreeksen. op
Dubbelspel:
voorwaarde dat ze zich ook ingeschreven hebben in minstens één van hun eigen damesreeksen.
•
Er wordt gespeeld in poules van 3, 4 of 5 koppels. Per poule gaan de eerste twee door waar geDubbelspel:

afhankelijk van het aantal inschrijvingen

Naturaprijzen voor alle andere reeksen.

WIE IS TAFELTENNISCLUB VMS?

RECREANTENTORNOOI 2010

OVERNACHTEN ?

VOORLOPIG uurrooster der reeksen:
PROGRAMMA:
VOORLOPIG
uurrooster der MANNEN
reeksen:
UUR

DAN HEBBEN WE GOED NIEUWS VOOR JULLIE.
KOM GRATIS MEESPELEN TOT AAN HET RECREANTENTORNOOI !

elke maandag: van 20u tot 22u • elke woensdag: van 18u30 tot 20u30 • elke zaterdag: van 9 tot 10u30: beginnende jeugd • van 10u30 tot 12u gevorderde jeugd
in de gemeentelijke turnzaal - Kerkplein z/n - 3212 Pellenberg
elke zondag: van 10 tot 12u.in de Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden, Martelarenplaats z/n, 3210 Linden

Tel.: 0496gemeentelijke
52.42.42
basisschool
Linden,
z/n, op
3210
Linden (Lubbeek)
START
OM 19u (met handicap)
• Turnzaal
Uiterlijk tot woensdag 28 juli
2010.Berghen
Bij voorkeur
via hetMartelarenplaats
inschrijvingsformulier
www.ttvms.be.
Hoofdscheidsrechter:
Gerda
Ga vanaf begin mei tot eind september mee met ons joggen.
Turnzaal
basisschool
Linden, Martelarenplaats z/n, 3210 Linden (Lubbeek)
Tel.:
0496gemeentelijke
52.42.42
U krijgt steeds
een bevestiging via e-mail.
Adjunct
Pieter Thysen
Tel.: 0496hoofdscheidsrechter:
52.42.42
Hoofdscheidsrechter:
Gerda Berghen
Dit kan elke dinsdag en donderdag vanaf 19u30 en elke zondag vanaf 18u.
• Commissie:
Schriftelijkhoofdscheidsrechter:
op adres:
VMS
p/a Rudi
Wuyts,Thysen
Heidestraat 27, 3370 Boutersem.
DannyTTDecupere
Hoofdscheidsrechter:
Gerda
Berghen
Adjunct
Pieter
(behalve op zondag 17 mei want dan is het onze clubdag)
Uw inschrijving
omvat: Decupere
naam, voornaam,
aansluitingsnummer
(VTTL), nieuw klassement en clubnaam,
Adjunct
hoofdscheidsrechter:
Pieter
Thysen
Commissie:
Danny
Commissie:
Danny Decupere
alsook de geboortedatum
en de reeks(en) waaraan zij/hij deelneemt.
Wij spreken
START
OM 18u af en starten aan de parking in de kasteeldreef te Linden.
• HET
Een speler
mag zich enkelOMVAT
inschrijvenDE
in een
reeks dat zijnREEKSEN:
eigen klassement bevat alsook bij de
CRITERIUM
VOLGENDE
Deelnemen is uiteraard gratis. Goed om weten is dat je tijdens de jogging verzekerd bent.
ploegen van 2 spelers
dubbelCRITERIUM
met handicap, de OMVAT
leeftijdscategorieën
en het ploegentornooi
met handicap.
HET
DE– CVOLGENDE
REEKSEN:
Een begeleidende trainer zal alles in goede banen leiden.
reeksen:
NG – -Evoor
– DDE
–B
CRITERIUM
OMVAT
VOLGENDE
• •HET
HetAlgemene
inschrijvingsgeld
bedraagt
de jeugdreeksen:
4 REEKSEN:
euro
poules van 3
•
Gecombineerde
reeksen:
NG/E6/E4
–
NG/D6/D4
(dames)
–
E2/E0/D6/D4
D2/D0/C6/C4
Om een idee van het aantal deelnemers te hebben, graag een seintje: 0496 52.42.42
• Algemene reeksen: NG – -Evoor
– D de
– Cenkelspelen
–B
/ veteranen ; 6 euro ; bijkomende enkelreeks + 4 euro
met handicap
Algemene reeksen:
NG – ENG/E6/E4
– D – C –– BNG/D6/D4 (dames) – E2/E0/D6/D4 - D2/D0/C6/C4
• C2/C0/B6/B4/B2/B0
Gecombineerde
reeksen:
- voor
het dubbelspel: 8 euro per koppel
• C2/C0/B6/B4/B2/B0
Dubbel met handicap.
•
Gecombineerde
reeksen: NG/E6/E4 – NG/D6/D4 (dames) – E2/E0/D6/D4 - D2/D0/C6/C4
- voor het ploegentornooi: 8 euro per ploeg
•
met handicap.
C2/C0/B6/B4/B2/B0
• Ploegentornooi
Dubbel
met handicap.
inschrijvingsgeld
moet
betaald worden, zelfs indien men na inschrijving niet deelneemt.
wie is vms ?
Dubbel
met handicap.
•Dit Ploegentornooi
met handicap.
• •Inschrijvingen
kunnen
vroeger
worden
afgesloten
bij
voldoende
aantal
spelers
in
een
bepaalde
reeks.
Het motto van onze club is het bieden van de mogelijkheid om tafeltennis te beoefenen ongeacht het niveau, leeftijd
Ploegentornooi met handicap.
via: tornooi@ttvms.be
VOORLOPIG uurrooster der reeksen:
of geslacht. Aanvankelijk betrof dit enkel recreatief tafeltennis, nu is er ook de mogelijkheid om competitie te spelen.

31/7 PLOEGENTORNOOI

ZIN IN TAFELTENNIS ?

OPENINGSUREN

ACTIE

KOM GRATIS MEESPELEN TOT AAN HET RECREANTENTORNOOI
elke maandag: van 20u tot 22u
elke woensdag: van 18u30 tot 20u30
elke zaterdag: van 9 tot 10u30: beginnende jeugd • van 10u30 tot 12u gevorderde jeugd
in de gemeentelijke turnzaal - Kerkplein z/n - 3212 Pellenberg

KOM EEN KIJKJE NEMEN OP ONS TORNOOI VOOR COMPETITIESPELERS
meer info www.ttvms.be

elke zondag: van 10 tot 12u.
in de Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden, Martelarenplaats z/n, 3210 Linden

WAAR?
Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden,
Martelarenplaats z/n,
3210 Linden (Lubbeek)

meer info: www.ttvms.be

KOM EEN KIJKJE NEMEN OP ONS
TORNOOI VOOR COMPETITIESPELERS
meer info www.ttvms.be

B-CRITERIUM 2010
30/7 - 31/7 - 1/8

B-CRITERIUM 2010
30/7 - 31/7 - 1/8

tussen kunst en wetenschap en het

Met 13.500 vierkante meter vloerop-

MUSEUM VAN LEUVEN : AANKONDIGING

.

M van Museum Leuven
M toont oude en nieuwe kunst die altijd geïnspireerd is door de veelzijdigheid van Leuven. De historische
kunststad Leuven. De toekomstgerichte kennisstad Leuven. Het kleine maar kosmopolitische Leuven.
De vaste collectie staat centraal. Die vertelt het verhaal van Leuven vanuit de kunsten. Het zwaartepunt ligt op
de hoogstaande kunstproductie in de Brabantse hoofdstad van de middeleeuwen tot de 20e eeuw.
De belangrijkste schilderijen zijn van de hand van Vlaams primitief Dirk Bouts (1415-1475), stadsschilder Jan
van Rillaer (1495-1568) en Pieter-Jozef Verhaghen (1728-1811), de hofschilder van Maria-Theresia. Bij de
sculpturen zijn het laatgotische Leuvense beeldsnijcentrum en het beeldhouwwerk van Constantin Meunier
(1831-1905) de uitschieters.
Leuven exposeert al sinds 1823 een collectie van merkwaardige voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van de stad. Tot 1917 is die te zien in het Museum van Schilderyen in het stadhuis. Als dat te klein
wordt, verhuist het museum naar het huis van de familie Vander Kelen-Mertens.
M neemt in 2009 de rol over. Architect Stéphane Beel integreert het stedelijk museum Vander Kelen-Mertens
in een nieuw museumcomplex dat historische en hedendaagse architectuur samenbrengt. Dat samenspel van
oud en nieuw is ook de grondslag van de werking.
M koppelt de museumcollectie aan hedendaagse kunst. De vaste opstelling wil kunstenaars van nu inspireren
tot prikkelende nieuwe inzichten. Andere accenten zijn de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap en het
kunstpotentieel van Leuven.

M van Museum Leuven

M is het grootste cultuurhuis en een belangrijk stadsgezicht van Leuven. Met 13.500 vierkante meter vloeroppervlakte behoort het tot de grotere musea van het land.
De belangrijkste schilderijen zijn van de hand van Vlaams primitief Dirk Bouts (1415-1475), stadsschilder Jan
van Rillaer (1495-1568) en Pieter-Jozef Verhaghen (1728-1811), de hofschilder van Maria-Theresia. Bij de
sculpturen zijn het laatgotische Leuvense beeldsnijcentrum en het beeldhouwwerk van Constantin Meunier
(1831-1905) de uitschieters.
In 1472 stelt Leuven de uit Haarlem afkomstige Dirk Bouts aan als stadsmeester-schilder. In die hoedanigheid
maakt de kunstenaar in zijn nieuwe thuisstad enkele topwerken uit de Zuid-Nederlandse schilderkunst. Bouts
staat ook bekend als ‘schilder van de stilte’.
Jan van Rillaer is een typisch 16e-eeuws maniëristisch kunstenaar. Zijn panelen zijn bevolkt met kleurrijke
ﬁguren in vol ornaat; bij gelegenheid spelen bont gekleurde monsters en gedrochten er een hoofdrol.
Leuven vergaarde vooral faam als kunstproductiecentrum op het vlak van de beeldsnijkunst. Individuele beelden, beeldengroepen en retabels – de middeleeuwse kijkkasten – van allerlei formaten zijn er gemaakt of
vonden er hun afzet.
Met zijn oeuvre toont Pieter-Jozef Verhagen zich de laatste volgeling van de Rubensiaanse barok. Hij verbeeldt voornamelijk religieuze thema’s. In 1773 benoemt keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk hem tot hofschilder.
Constantin Meunier is onze meest vermaarde beeldhouwer die ook in het buitenland aanzien geniet. Hij verbleef en werkte gedurende tien jaar in Leuven. Tijdens die periode maakte hij een aantal van zijn meest bekende meesterwerken.

M
M van Museum Leuven
locatie: Vanderkelenstraat 28 • kantoren: Willemsstraat 7
3000 Leuven • +32 16 22 69 06 - M@leuven.be - www.leuven.be/M

M koppelt de museumcollectie aan hedendaagse kunst en toont actuele kunst op het scherpst van de snee.
Voor de openingstentoonstelling is de Belgische kunstenaar Jan Vercruysse (°1948) uitgenodigd.
Vercruysse behoort, samen met mensen als Thierry de Cordier en Luc Tuymans, tot de meest invloedrijke
kunstenaars in België. M brengt een overzicht van zijn plastisch werk dat wordt aangevuld met nieuw werk.
Vercruysse palmt zowel ruimtes in de nieuwe gebouwen in als in het oorspronkelijke 19e-eeuwse burgerhuis.
In STUK Kunstencentrum is hijzelf curator van een tentoonstelling met werk van jonge kunstenaars.
2009 wordt een wervelend jaar dat helemaal in het teken staat van de langverwachte opening van M.
Ook de vele Leuvense culturele verenigingen, galeries, academie en conservatorium, STUK, 30CC, Het
Depot en AmuseeVous organiseren het hele jaar door activiteiten en tentoonstellingen in dit kader.

Praktische informatie
Open
• van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 uur;
• op donderdag tot 20.00 uur

M van Museum Leuven
Op 20 september 2009 opent M, het nieuwe museum van Leuven, in een nieuw gebouw met een
nieuw idee. De bestaande gebouwen worden ingepast in een ruim en strak complex van de hand
van architect Stéphane Beel. M wordt het grootste cultuurhuis van Leuven en een belangrijk nieuw
stadsgezicht.

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be

Toegangsprijzen
• Combiticket met openingstentoonstelling Van der Weyden: € 10
De tentoonstellingen met werk uit de vaste collectie en van Jan Vercruysse zijn eveneens apart te bezoeken.
Meer informatie is vanaf januari 2009 beschikbaar op onze website.
Toegankelijk
• M is volledig en comfortabel toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Publicaties
• Bestandscatalogus schilderijencollectie
• Feestelijke editie met twee topstukkencatalogi (schone en toegepaste kunsten)

M toont oude en nieuwe kunst en maakt daarbij een eigenzinnige keuze. Wat u te zien krijgt, is altijd
geïnspireerd door de veelzijdigheid van Leuven. De historische kunststad Leuven. De toekomstgerichte en innoverende kennisstad Leuven. Het kleine maar kosmopolitische Leuven.
M opent met tentoonstellingen van Rogier van der Weyden, een van de grootste Vlaamse primitieven en van Jan Vercruysse, een van de meest invloedrijke levende kunstenaars. De combinatie
toont meteen de aanpak en de ambitie van M.

Groepsbezoek en rondleidingen
• Groepen: minstens 15 en maximaal 25 personen
• Rondleidingen in het Nederlands, Frans, Duits: € 50
• Eigen gids is niet toegelaten
• Reservering is noodzakelijk

De vaste collectie vertelt het verhaal van Leuven vanuit de kunsten. Het zwaartepunt ligt op de hoogstaande kunstproductie in de Brabantse hoofdstad van de middeleeuwen tot de 20e eeuw.

M
M van Museum Leuven
locatie: Vanderkelenstraat 28 • kantoren: Willemsstraat 7, 3000 Leuven
T. +32 16 22 69 06 • F +32 16 23 89 30 • M@leuven.be • www.leuven.be/M

.

.

WOMEN & MEN - SCHOONHEIDS- & WELLNESS CENTER: LOGO - NK - UITNODIGING - OMSLAG - PRIJSLIJST

arrangementen

à la carte

sonen I

U kan zelf uw arrangement samenstellen.
U kiest uit de behandelingenlijst minimum 2 behandelingen.
Afhankelijk van het aantal behandelingen kan u tot
15 % korting krijgen.

n & Men anti-stress (1u45’) € 139,00

gst met glas champagne of ander drankje • Gelaatsverzorging
ze (45’) • Manicure met handmassage of Pedicure met
sage • Hot Stone Massage Lichaam (30’) • 10% korting bij
verzorgingsproducten.

Welkomsdrankje
10 % korting op verzorgingsproducten
Gebruik relaxation room

25,00

Shopping Center,
Diestsestraat 133
3000 Leuven
T. 016 20 12 22

I 2 personen I

arrangementen

Women & Men anti-stress (1u45’) € 139,00
• Ontvangst met glas champagne of ander drankje • Gelaatsverzorging

xe relax (2u30’) € 179,00

BEHANDELINGEN

gst met glas champagne of ander drankje. • Gebruik relaxation
assage relax • Hot Stone Treatment Gelaat • Massagebad •
ing bij aankoop verzorgingsproducten.

Wrap treatment (3u) € 189,00

gst met glas champagne of ander drankje. • Massagebad
inage) • Relaxation room • Universal contour wrap (120’) •
erzorging relax • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.

de luxe (4u) € 299,00

gst met glas champagne of ander drankje. • Lichte en verzorgde
naar keuze) • Fles champagne • Gelaatsverzorging naar keuze
assagebad • Relaxation room • Massage relax (60’) • Manicure
massage • 15 % korting bij aankoop verzorgingsproducten.

enewing treatment (1u30’) € 139,00

gst met glas champagne of ander drankje. • Lichaamspeeling •
massage • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.

soon I

one treatment (1u40’) € 89,00

gst met glas champagne of ander drankje. • Massagebad •
e treatment gelaat (30’) • Hot Stone massage lichaam (45’) •
ing bij aankoop verzorgingsproducten

& Feet ( 1u30’) € 79,00

gst met glas champagne of ander drankje. • Scrubbing •
en handmassage • Pedicure en voetmasssage •
akking • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.

enewing treatment (1u30’) € 89,00

gst met glas champagne of ander drankje. • Lichaamspeeling •
massage • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.

Hydrotherapiebad
Gelaatsverzorging
Lichaamspeeling
Massage
Hot Stone Massage gelaat
Hot Stone Massage lichaam
Universal Contour Wrap
Dag make-up
Avond make-up
Proef make-up
Huwelijk + instant beauty
•
•
•
•
•

per persoon
19,95
39,95 • 69,95
44,95
35,00 • 40,00 • 50,00 • 60,00
35,00
40,00 • 50,00 • 60,00
80,00
19,95
22,95
25,95
54,95

2 behandelingen 5 % korting
3 behandelingen 10 % korting
4 behandelingen 15 % korting
Neemt u een arrangement à la carte met 2 personen
dan krijgt u 20 % korting op de basisprijs.

EXTRA’S (*)
Manicure met handmassage
Pedicure met voetmassage
Lakken van de nagels
Met paraffinebad
Lip/Kin
Wang
Wenkbrauw
Bikini
Oksels
Armen
Rug
Borst
Onderbenen
Benen + dijen
Combi onderbenen/bikini
Combi onderbenen/oksels
Volledige benen/bikini/oksels
(*) geen kortingen op extra’s

Supplement
9,95
14,95
5,95
9,95
5,00
7,95
5,95
9,00
9,00
12,00
20,00
20,00
22,99
30,00
30,00
30,00
40,00

naar keuze (45’) • Manicure met handmassage of Pedicure met
Het aanbod van women & men is uniek…

voetmassage • Hot Stone Massage Lichaam (30’) • 10% korting bij

aankoopI verzorgingsproducten.
I 2 personen

à la carte
U kan zelf uw arrangement samenstellen.
U kiest uit de behandelingenlijst minimum 2 behandelingen.
Afhankelijk van het aantal behandelingen kan u tot
15 % korting krijgen.

à la carte

Welkomsdrankje
10 % korting op verzorgingsproducten
U kan zelf uw arrangement samenstellen.

Buiten de gewone schoonheidsbehandelingen kan u bij
U kiest uit
de behandelingenlijst
2 behandelingen.
Gebruik
relaxation room minimum25,00
ons terecht voor verschillende schoonheids– en wellness
Afhankelijk van het aantal behandelingen kan u tot
Duo luxe relax (2u30’) € 179,00
arrangementen in een aangenaam en rustgevend
kader.
Women
& Men anti-stress (1u45’) € 139,00
15 % korting
krijgen.
BEHANDELINGEN
per persoon
Ontvangst met glas champagne of ander drankje. • Gebruik relaxation
Ons aanbod richt zich op mannen en vrouwen.• Ontvangst• met
glas champagne of ander drankje • Gelaatsverzorging

19,95
Hydrotherapiebad
Welkomsdrankje
39,95 • 69,95
Gelaatsverzorging
10 % korting
op verzorgingsproducten
Ontdek onze filosofie van ontspanning en
Lichaamspeeling
44,95
voor innerlijke en uiterlijke rust.
35,00 • 40,00 • 50,00 • 60,00
Massage
Body Wrap treatment (3u) € 189,00
25,00
Gebruik relaxation room
Een opkikkertje, jezelf verwennen, ontsnappen aan de
35,00
Hot Stone Massage gelaat
Duo
luxe
relax
(2u30’)
€
179,00
•
Ontvangst
met
glas
champagne
of
ander
drankje.
•
Massagebad
stress of gewoon genieten van de rust. Gewoon voor
Hot Stone Massage lichaam
BEHANDELINGEN
per persoon40,00 • 50,00 • 60,00
(lymfedrainage) • Relaxation room • Universal contour wrap (120’) •
Universal Contour Wrap
80,00
jezelf of samen met je partner of met een vriend(in).
• OntvangstGelaatsverzorging
met glas champagne
drankje.bij
• Gebruik
relaxof•ander
10% korting
aankoop relaxation
verzorgingsproducten.
19,95
Hydrotherapiebad
room • Massage relax • Hot Stone Treatment Gelaat • Massagebad •
Dag make-up
19,95
10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.
Gelaatsverzorging
39,95 • 69,95
22,95
Avond make-up
De relaxation room (45m2) is uitgerust met een infrarood
Super de luxe (4u) € 299,00
44,95
Lichaamspeeling
Proef
make-up
25,95
sauna met kleurentherapie, bubbelbad, warm watervoetMassage
35,00
•
40,00
54,95• 50,00 • 60,00
Huwelijk + instant beauty
Body Wrap
treatment
€ 189,00
• Ontvangst
met glas(3u)
champagne
of ander drankje. • Lichte en verzorgde
bad, relaxzetels en minibar.
35,00
maaltijd (naar keuze) • Fles champagne • Gelaatsverzorging naar keuze Hot Stone Massage gelaat
Tijdens uw verblijf in deze ruimte kunt u een lichte
en
• Ontvangst(90’)
met •glas
champagne
of ander drankje.
Massagebad
• 50,00 • 60,00
lichaam
Massagebad
• Relaxation
room • •Massage
relax (60’) • Manicure Hot Stone•Massage
2 behandelingen
5 40,00
% korting
(lymfedrainage)
• Relaxation room
• Universal
wrap
(120’) •
verzorgde maaltijd gebruiken.
met handmassage
• 15 %
korting bijcontour
aankoop
verzorgingsproducten.
Universal Contour
Wrap
• 3 behandelingen
1080,00
% korting
Gelaatsverzorging relax • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.
Dag make-up
• 4 behandelingen 1519,95
% korting
Gebruik van de relaxation room is inbegrepen bij de Skin Renewing treatment (1u30’) € 139,00
22,95 à la carte met 2 personen
Avond make-up
• Neemt u een arrangement
Super
de
luxe
(4u)
€
299,00
Proef make-up
25,95 op de basisprijs.
meeste van onze arrangementen maar kan ook privé
• dan krijgt u 20 % korting
Ontvangst met glas champagne of ander drankje. • Lichaamspeeling • Huwelijk + instant beauty
54,95
afgehuurd worden ( 2uur/max. 2 personen). • Ontvangst•Lichaamsmassage
met glas champagne
of ander
drankje.
• Lichte
en verzorgde
• 10%
korting
bij aankoop
verzorgingsproducten.
maaltijd (naar keuze) • Fles champagne • Gelaatsverzorging naar keuze
EXTRA’S (*)
Supplement
(90’) • Massagebad • Relaxation room • Massage relax (60’) • Manicure
• 2 behandelingen 5 % korting
9,95
Manicure met
met handmassage • 15 % korting bij aankoop verzorgingsproducten.
• 3 behandelingen
10 handmassage
% korting
14,95
Pedicure met
• 4 behandelingen
15voetmassage
% korting
I 1 persoon I
van de nagels
5,95
Ter bevestiging van uw reservatie vragen wijSkin
om Renewing treatment (1u30’) € 139,00
• Neemt uLakken
een arrangement
à la carte met
2 personen
Met
paraffinebad
9,95
een voorschot te betalen :
• dan krijgt u 20 % korting op de basisprijs.
• OntvangstHot
met glas
champagne
of ander(1u40’)
drankje. • Lichaamspeeling
•
5,00
Lip/Kin
€ 89,00
Stone
treatment
Lichaamsmassage • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.
Wang
EXTRA’S (*)
Supplement7,95
• Bij reservatie ter plaatse : cash of via bancontact • Ontvangst met glas champagne of ander drankje. • Massagebad •
5,95
Wenkbrauw
Hot stone treatment gelaat (30’) • Hot Stone massage lichaam (45’) •
• Bij telefonische reservatie :
9,95
Manicure met
handmassage
Bikini
9,00
10% korting bij aankoop verzorgingsproducten
Fortis 001-4527107-96
Pedicure met
voetmassage
14,95
Oksels
9,00
I 1 persoon I
ING
330-0734404-71
Lakken van
de nagels
5,95
12,00
Armen
Hands & Feet ( 1u30’) € 79,00
9,95
Met paraffinebad
Rug
20,00
Lip/Kin Borst
5,00
20,00
Uw reservatie wordt bevestigt op het moment
datStone
wij• Ontvangst
€ 89,00
Hot
treatment
(1u40’)
met glas
champagne
of ander drankje. • Scrubbing •
Wang
7,95
22,99
Onderbenen
Manicure en handmassage • Pedicure en voetmasssage •
het voorschot ontvangen.
• OntvangstParafinepakking
met glas champagne
ander bij
drankje.
• Massagebad
•
• 10% of
korting
aankoop
verzorgingsproducten.
5,95
Wenkbrauw
Benen
+
dijen
30,00
Hot stone treatment gelaat (30’) • Hot Stone massage lichaam (45’) •
9,00
Bikini
Combi
onderbenen/bikini
30,00
10% korting bij aankoop verzorgingsproducten
9,00
Oksels
30,00
Combi onderbenen/oksels
Skin Renewing treatment (1u30’) € 89,00
Armen
12,00
Volledige benen/bikini/oksels
40,00
€
79,00
Hands &• Ontvangst
Feet ( 1u30’)
met glas champagne of ander drankje. • Lichaamspeeling • Rug
20,00
Lichaamsmassage • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.
20,00
Borst
(*) geen kortingen op extra’s
• Ontvangst met glas champagne of ander drankje. • Scrubbing •
Onderbenen
22,99
Manicure en handmassage • Pedicure en voetmasssage •
Parafinepakking • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.
Benen + dijen
30,00
30,00
Combi onderbenen/bikini
Combi onderbenen/oksels
30,00
Skin Renewing treatment (1u30’) € 89,00
40,00
Volledige benen/bikini/oksels
room • Massage relax • Hot Stone Treatment Gelaat • Massagebad •
naar keuze 10%
(45’)korting
• Manicure
met handmassage
of Pedicure met
bij aankoop
verzorgingsproducten.
voetmassage
neem
de tijd • Hot Stone Massage Lichaam (30’) • 10% korting bij
aankoop verzorgingsproducten.

• Ontvangst met glas champagne of ander drankje. • Lichaamspeeling •
Lichaamsmassage • 10% korting bij aankoop verzorgingsproducten.

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be

Shopping Center,
Diestsestraat 133
3000 Leuven

arrangementen

Shopping Center, Diestsestraat 133 I 3000 Leuven
T. 016 20 12 22 I M. 0479 64 07 44 I btw 0873 021 675
fortis 001-4527107-96 I ING 330-0734404-71

(*) geen kortingen op extra’s

Shopping Center,
Diestsestraat 133
3000 Leuven
T. 016 20 12 22

Shopping Center,
Diestsestraat
133
Het aanbod
van women
& men is uniek…
3000 Leuven
T. 016 20 12 22

Buiten de gewone schoonheidsbehandelingen kan u bij
ons terecht voor verschillende schoonheids– en wellness
arrangementen in een aangenaam en rustgevend kader.
Ons aanbod richt zich op mannen en vrouwen.

Het aanbod van women & men is uniek…

Ontdek onze filosofie van ontspanning en neem de tijd

innerlijke
en uiterlijke rust.
Buiten devoor
gewone
schoonheidsbehandelingen
kan u bij
Eenvoor
opkikkertje,
jezelfschoonheids–
verwennen, ontsnappen
ons terecht
verschillende
en wellnessaan de
stress ofingewoon
genieten en
vanrustgevend
de rust. Gewoon
arrangementen
een aangenaam
kader. voor
jezelf
of samen
je partner
of met een vriend(in).
Ons aanbod
richt
zich opmet
mannen
en vrouwen.
De relaxation
room
(45m ) is en
uitgerust
met
Ontdek onze
filosofie van
ontspanning
neem de
tijdeen infrarood
saunaen
met
kleurentherapie,
bubbelbad, warm watervoetvoor innerlijke
uiterlijke
rust.
bad, relaxzetels
en minibar.
Een opkikkertje,
jezelf verwennen,
ontsnappen aan de
verblijfvan
in deze
ruimte
kunt voor
u een lichte en
stress of Tijdens
gewoonuw
genieten
de rust.
Gewoon
verzorgde
gebruiken.
jezelf of samen
met maaltijd
je partner
of met een vriend(in).
2

2
Gebruik
van
de relaxation
roommet
is inbegrepen
bij de
De relaxation
room
(45m
) is uitgerust
een infrarood
meeste
van onze arrangementen
maar
kan ook privé
sauna met
kleurentherapie,
bubbelbad, warm
watervoetafgehuurd
worden ( 2uur/max. 2 personen).
bad, relaxzetels
en minibar.

Tijdens uw verblijf in deze ruimte kunt u een lichte en
verzorgde maaltijd gebruiken.
Gebruik van
relaxationvan
room
inbegrepen
bij de wij om
Ter de
bevestiging
uwisreservatie
vragen
meeste van
arrangementen
maar
eenonze
voorschot
te betalen
: kan ook privé
afgehuurd worden ( 2uur/max. 2 personen).
• Bij reservatie ter plaatse : cash of via bancontact
• Bij telefonische reservatie :
Fortis 001-4527107-96
ING
330-0734404-71
Ter bevestiging van
uw reservatie
vragen wij om
een voorschot te betalen :
Uw reservatie wordt bevestigt op het moment dat wij
het voorschot
ontvangen.
• Bij reservatie
ter plaatse
: cash of via bancontact
• Bij telefonische reservatie :
Fortis 001-4527107-96
ING
330-0734404-71
Uw reservatie wordt bevestigt op het moment dat wij
het voorschot ontvangen.

BEELDEN & JUWELEN OP DE IJZERENBERG: AFFICHE - UITNODIGING - TOEGANGSKAART - CATALOGUS

1-17 MEI 2009

EEN UNIEK CONCEPT. 50 beeldhouwers en 28 juweelkunstenaars uit binnen- en buitenland
stellen tentoon in een tuin van 5 ha. Kunst in volle natuur, om te bewonderen en te kopen.
EEN ECHT EVENEMENT. De animatie krijgt u er gratis bij. Muziek, poëzie, dans. Landschappen
die worden omgetoverd tot een kunstwerk. Beelden die ter plaatse worden gecreëerd.
EEN IDEALE UITSTAP. Gezellig napraten in de brasserie met fijne hapjes en drankjes.
Genieten van verrassende optredens in het amfitheater. Een zalige dag vol cultuur, natuur en
ontspanning.

TOEGANGSKAART

www.ijzerenberg.be

vrijdag 1 tot zondag 17 mei 2009

17-03-2009 18:22:06
1-17 MEI 2009

B_EN_J flyer 180209.indd 1

EEN UNIEK CONCEPT.
Honderden kunstwerken in een tuin van 5 ha.

Een organisatie van

WELKOM!
Met deze kaart krijgt u
1x toegang tot de tentoons
telling,
op een dag naar keuze
(1-2-3-9-10-16-17 mei, van
11 tot 17u)
Prijs: € 7 (kinderen tot
12 jaar gratis)
GELDIG VOOR 1 PERSOO
N
Brusselsesteenweg 129,
3020 Winksele • www.ij
zerenberg.be

LC LEUVEN ERASMUS
t.v.v. onze sociale werken

EEN ECHT EVENEMENT.

B_EN_J toegang 240209.indd

2

18-03-2009 15:27:57

Volop culturele animatie, landschapskunst, installaties.

EEN IDEALE UITSTAP.

7. QUATRE QUART SAXO

FOONKWARTET

Een sfeervolle brasserie,
verrassende optredens in het amfitheater.

EEN TOPCONCERT.
Jef Neve Trio speelt op zondag 10 mei

Heidi Jacobs
Ann Nijs
Dirk Acquet
Gert Meers

CATALOGUS

(info op www.havanajazzclub.be).

sopraansaxofoon
altsaxofoon
tenorsaxofoon
baritonsaxofoon

Vier enthousiaste saxofon
isten hebben elkaar gevonden en vormen sinds
2002 het saxofoonkwartet ‘Quatre Quart’ Allemaa
l genoten zij een professionele opleiding muziek
.
Omdat samen musicer
en en concerteren voor
hen
het ultieme genot blijft,
geven zij jaarlijks een
groot
aantal concerten. Middele
euwse dansen, Bach
en
konsoorten, jazzy noten
en hedendaagse werken
.
Tijdens elke nocturne
geven zij een concert
op den
IJzerenberg.

rele, protocollaire en
pedagogische activite
iten van de universiteit
teren.
zullen opluis-

Damien Pardoen bespee
lt een uitzonderlijke viool,
door Francesco Ruggier
gebouwd in Cremona
in 1694
i, en Luc Tooten een prachtig
in 1705 door Alessandro
e cello, vervaardigd te
Napels
Gagliano.
Tijdens vele nocturnes
zal dit trio converseren
met de natuur.
www.trioportici.be

9. UNITED BRASS

www.quatrequart.be
Een organisatie van

OPEN OP 1-2-3, 9-10 EN 16-17 MEI VAN 11 TOT 17U
NOCTURNES MITS RESERVATIE
t.v.v. onze sociale werken

8. TRIO PORTICI

1-17 MEI 2009

LC LEUVEN ERASMUS

IJzerenberg - Brusselsesteenweg 129 - Winksele

www.ijzerenberg.be

1-17 MEI

Een organisatie van

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be

LC LEUVEN ERASMUS
t.v.v. onze sociale werken
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Het ‘Trio portici’ werd
opgericht naar
aanleiding van de 175ste
verjaardag
van België, en ontleen
t dan ook zijn
naam aan Auberts “De
Stomme van
Portici”, de opera die
de Belgische Opstand inluidde.
2009
Het trio bestaat uit Stéphan
e
leraar piano aan de Conserv De May,
atoria van
Rotterdam en Leuven
, Damien Pardoen, violist van het
Filharmonisch
Orkest van Luxemburg
en leraar aan het Koninkl
ijk Conservatorium van
Luc Tooten, eerste cello
Luik, en
solo van het Vlaams Radio
Zij hebben verscheidene
Orkest.
cd’s op hun naam en
door de goede ontvang
internationale pers kwam
st van de
een vaste samenwerking
stand.
met het label ‘Pavane
’ tot
Het Trio portici treedt
op voor het Festival van
Vlaanderen, het Festival
lonië en op belangrijke
van Walculturele manifestaties
in Nederland, Frankrij
Zwitserland, Italië, Spanje,
k, Duitsland,
Litouwen en China. Deze
vakpers geprezen voor
concerten worden door
hun muzikaliteit, hun
de
technische perfectie,
inventiviteit en hun instrum
hun zin voor
entale beheersing.
Sinds begin van dit academ
iejaar zijn de leden van
K.U.Leuven ‘Musicians
het Trio Portici binnen
in Residence’, wat beteken
de
t dat ze de volgende jaren
cultu-

United Brass is een dynami
sche brassband, waarva
met enthousiasme rond
n de ca. 40 muzikanten
koperblaasmuziek verenig
zich
uit de lokale fanfares
en. De brassband, die
van Veltem-Beisem en
in 1982
Everberg gegroeid is,
jongingskuur bezig.
is aan een verOnder impuls van voorzitt
er Florent Moeys nam
dit koperorkest de voorbije
heel wat boeiende uitdagin
jaren
gen aan. Daarvan getuige
met tenorzanger Kris
n de Italiaanse concert
Struyven, de concerten
reeks
met Johan Verminnen
cordeonist Ludo Mariën
en met acen de concertreizen naar
Frankrijk, Spanje en Hongar
De artistieke leiding ligt
sedert 2006 bij dirigent
ije.
Dieter Boffé. Als profess
bugelspeler treedt hij
op met de Koninklijke
ionele
Muziekkapel van de Gidsen
Belgisch koper Offensi
ef.
en het
Tijdens de provinciale
Vlamo-wedstrijd in het
Lemmensinstituut werd
band laureaat in de afdeling
de
brassuitmuntendheid.
Op de zondagen 3 en
10 mei geven zij concert
en op den IJzerenberg.
www.unitedbrass.be

10. WUSHU
Wushu is de naam van
Chinese krijgskunsten
waarvan de oorsprong
verleden ligt (ca. 3000
in een ver
jaar voor Christus). Deze
krijgskunsten werden
eeuwen heen ontwikk
eld en verﬁjnd. Het oorlogs
door de
rijke verleden van China
daarin een grote rol. Op
speelde
dit ogenblik zijn er in
China meer dan 500
Wushu-stijlen gekend.
verschillende
Daarvan zijn er meer
dan 100 volledig beschre
ven en deze
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THE BAYARD PARTNERSHIP: COMPANY 3-LUIK

The Bayard Partnership

Gemotiveerd en Getalenteerd

The Bayard Partnership

Openheid en Eerlijkheid
• The Bayard Partnership werft actief associates aan met een hoog
ervaring- en deskundigheidsniveau op een bepaald gebied.
Dit varieert van ICT engineers tot tijdelijke CEO’s.

The Bayard Partnership is een multidisciplinaire groepspraktijk die zijn klanten voorziet van een brede waaier
van diensten zoals business process engineering, ICT
system design, project management, program management,
change en interim management. De opdrachten variëren
van bedrijfsuitbreiding en herstructurering tot het leveren
van nieuwe ICT technologieën en bedrijfsprocedures.

Wanneer wij een associate voorstellen voor een bepaalde positie,
kan de klant ervan verzekerd zijn dat onze kandidaat precies weet
hoeveel de klant voor zijn diensten zal betalen. Er bestaan geen
geheime commissies of achterpoortjes in onze onderneming.
Bovendien zal de kandidaat ook een non-disclosure overeenkomst en een verklaring van professioneel gedrag dat hen aan
hun beroeps verantwoordelijkheid herinnert, zowel t.o.v. de klant
als Bayard, ondertekend hebben.

• Wij bieden onze associates de kans tot afwisselende uitdagingen,
in een bevorderende omgeving met gelijkgestemde mensen en met
behoud van hun onafhankelijkheid.
• Een absolute eis ten aanzien van al onze associates is dat zij een
diepe betekenis van trots in hun werk hebben. Zij moeten persoonlijk
gedreven zijn om altijd een stap verder te gaan dan anderen zodat
onze klanten tevreden kunnen zijn met de geleverde resultaten.

Samengevat, The Bayard Partnership biedt niet alleen advies
en voorstellen tot verbetering; wij beheren en implementeren
projecten teneinde hun doelstellingen te verwezenlijken.

Onze klanten kunnen vertrouwen hebben, wetende dat een
Bayard associate zijn ganse loopbaan voorbereidingen trof om
hun taken voortreffelijk te vervullen en dat The Bayard Partnership
volledig achter hen staat om hem in moeilijkere situaties bij te
staan.

Brede Horizonten

• Vandaag verleent ons partnership diensten aan regeringsinstellingen, multinationale ondernemingen en kleine
& middelgrote ondernemingen. Onze industriesectoren zijn zeer uiteenlopend van kleding tot petrochemie, van
transport tot telecommunicatie.

Wij zoeken uiteenlopende projecten. Door een verscheidenheid
van projecten over een brede waaier van activiteiten aan te pakken,
ontwikkelen onze associates een rijke cluster aan vaardigheden en
wordt routine vermeden. Deze variatie aan werkzaamheden is moeilijk te vinden voor freelancers die alleen werken, zij verzeilen dikwijls
in repetitieve projecten.
Onze aanpak heeft tot resultaat dat onze associates hun toewijding
en enthousiame behouden waardoor onze klanten meer resultaat
bereiken.

• Onze klanten vertrouwen op The Bayard Partnership om hun opdrachten in ICT, marketing, HR, sales, algemeen
management en financiën te beheren.

Verzekering en Veiligheid

• The Bayard Partnership werd opgericht te Brussel in juli 2002, toen 4 individuele zelfstandige bedrijfsleiders
besloten hun krachten te bundelen.

• Omdat wij de tijd nemen om de problemen van onze klanten echt te begrijpen, kunnen wij hen helpen om de
uitdagingen te structureren en aan te pakken die nodig zijn om deze problemen succesvol op te lossen. Wij
doen dit die op een geconcentreerde manier met de attitude van een entrepreneur en leveren zo resultaten die
lange tijd na beëindiging van de projecten effectief blijven.

Hard werken en plezier hebben

Onszelf beveiligen, zodat de veiligheid van onze klanten verzekerd wordt,
is een prioriteit voor The Bayard Partnership. Wanneer een associate zich
bij ons aansluit verwerven zij het volledige voordeel van een uitvoerige
dekking tegen professionele aansprakelijkheid, de dekking van de wettelijke
en derdepartij aansprakelijkheid, tot het niveau van verzekering dat door zelfs
de grootste multinationale bedrijven wordt vereist. Bovendien ondergaan alle
nieuwe Bayard associates grondige referentie controles en dienen ze aanbevolen te worden door één of meer van de actieve associates of partners.

• Door onze middelen en vaardigheden te combineren doen wij ervaring op en leren van elkaar aan een tempo dat
moeilijk te evenaren is door onze concurrenten. Dit is onze filosofie, onze manier van werken, denken en leven.

De associates van The Bayard Partership staan
algemeen bekend als bedrijvig, zij bezitten
evenwel zeker geen saaie persoonlijkheid. Wij
geloven dat plezier hebben ook belangrijk is.
Hoewel we mekaar regelmatig kruisen tijdens
de uitvoering van projecten, organiseren wij
ook regelmatige bijeenkomsten en andere
sociale evenementen. Wij weten hoe belangrijk
het is een gezond evenwicht tussen werk en
leven te handhaven.

Gebieden van Deskundigheid:
Business process re-engineering, ICT architectuur
en system design, project management, program
management, change en interim management in
de domeinen van:

Een bijzondere benadering
Kwaliteit en Toewijding
De Bayard structuur is uniek. Wij hebben een succesvol bedrijfsmodel
ontwikkeld dat gebouwd is op het principe om te werken met zelfstandige associates. Door verder te kijken dan de bouwstenen van
onze contactlijsten, hebben wij een wettelijke structuur gevormd die
de ons de mogelijkheid biedt om onze privé netwerken op een interessante wijze aan te wenden, tezelfdertijd kunnen we hierdoor onze
klanten een portefeuille van hoogopgeleide professionals aanbieden.
Bovendien hebben wij een verfijnd beleidssysteem uitgewerkt dat
onze overheadkosten beperkt tot een absoluut minimum. Dusdanig
„Wij
garant
voordeskundigheid
dat al onze projecten
betalen onze klantenstaan
enkelervoor
onze
en toewijding
en
worden uitgevoerd
met als enig doel de
verwachtingen van onze klanten te overtreffen.
niets meer.
Wij streven voortdurend om hun de vereiste
resultaten te leveren, op een professionel
e en gecontroleerde manier.“
„Ons partnership is (zoals de naam suggereert)
op die manier gestructureerd dat wij
ons vlug
kunnen aanpassen om tegemoet te komen
aan de eisen van onze klanten. Wij werken
accuraat
met hen en hun leveranciers, om het
gewenste resultaat te bewerkstelligen.“

ICT

Het credo van The Bayard Partnership is gericht op kwaliteit en
toewijding. Ons streefdoel is om dat ook zo te houden. Dienovereenkomstig, hanteren wij een zeer hoge norm voor iedereen
die zich bij ons wil aansluiten. Hoewel graden en diploma’s
belangrijk zijn, zijn ervaring, kennis en persoonlijke houding de
belangrijkste factoren in onze selectiecriteria. Door persoonlijke
zelfontplooiing en training te linken als fundamenteel deel van
de carrièregroei, verzekert Bayard niet alleen het leveren van
uitstekende kwaliteit van up to date diensten maar ook de
marktwaarde van al onze associates op lange termijn.
„Wij staan er garant voor dat al onze
projecten worden uitgevoerd met als
enig doel de
verwachtingen van onze klanten te overtreffen.
Wij streven voortdurend om hun de vereiste
resultaten te leveren, op een professionel
e en gecontroleerde manier.“

Algemeen Management
Sales
Marketing
HR
Finance

„Ons partnership is (zoals de naam suggereert)
op die manier gestructureerd dat wij
ons vlug
kunnen aanpassen om tegemoet te komen
aan de eisen van onze klanten. Wij werken
accuraat
met hen en hun leveranciers, om het
gewenste resultaat te bewerkstelligen.“

The Bayard Partnership

„Als partners en associates luisteren
en overwegen wij alvorens te handelen
en de
verwachtingen van onze klanten in te
lossen. Wij adviseren verbeteringen en
voeren
veranderingen door die noodzakelijk
zijn, zo helpen we onze klanten hun
voorsprong
op de concurrentie te behouden.“

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be

De wereld is in een constante staat van
verandering, van de wijze waarop we
onze
ondernemingen leiden tot het delen van
data en hoe we met elkaar communicer
en.
De rol van The Bayard Partnership is
onze klanten bij te staan in het realiseren
van
deze uitdagingen en veranderingen

„Als partners en associates luisteren
en overwegen wij alvorens te handelen
en de
verwachtingen van onze klanten in te
lossen. Wij adviseren verbeteringen en
voeren
veranderingen door die noodzakelijk
zijn, zo helpen we onze klanten hun
voorsprong
op de concurrentie te behouden.“
De wereld is in een constante staat van
verandering, van de wijze waarop we
onze
ondernemingen leiden tot het delen van
data en hoe we met elkaar communicer
en.
De rol van The Bayard Partnership is
onze klanten bij te staan in het realiseren
van
deze uitdagingen en veranderingen

The Bayard Partnership

The Bayard Partnership

The Bayard Partnership

KAV SINT-FRANCISCUS HEVERLEE: UITNODIGING 90-JARIG BESTAAN

NCISCUS
SINT-FRA

EE

HEVERL

de kroon op
90 jaar samenwerking
1919 - 2009

de kroon op
90 jaar samenwerking

U wordt vriendelijk uitgenodigd
om deel te nemen aan deze
feestelijke gebeurtenis
op zaterdag 28 november 2009

UITNODIGING

PROGRAMMA
11u30 Plechtige misviering
St.-Franciscuskerk, Heverlee

NCISCUS

SINT-FRA

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be
KAV 90 INV 141009.indd 1

Aansluitend vertrek voor
een heerlijke feestmaaltijd
in Salons Kesseldal te Kessel-Lo

EE

HEVERL

14-10-2009 13:40:30
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DE KRUISBOOG CULTUURCENTRUM TIENEN: UITNODIGINGEN
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Zaterdag 5 juni 2010
om 20.00 uur stipt in zaal Manege!
Reserveren is verplicht (max. 2 tickets per uitnodiging)!

uitnodiging

voorstelling programmatie
cultuurseizoen 2010-2011

Schrijf zeker in.
U verneemt er als eerste wie er volgend
theaterseizoen op de planken staat.
Na de seizoensvoorstelling kan U genieten van onze
verrassingsact en bieden wij U een gratis drankje aan.
Wij helpen U graag met de samenstelling
van uw abonnement aan onze infostand.

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be

Cultuurcentrum De Kruisboog
Minderbroedersstraat 15, 3300 Tienen
tel 016 81 28 20 - fax 016 82 48 76
www.dekruisboog.be - dekruisboog@tienen.be

Katrien Partyka,
Schepen van cultuur

POTOBELLO LEUVEN: UITNODIGINGEN FASHION DAYS

ma - di - wo 10u tot 18u30
donderdag: avondshopping 10u tot 20u
vr 10u tot 18u30
vrijdagavond na 18u30 OP AFSPRAAK
za 10u tot 18u30

Openingsuren:

de kindjes.

www.portobelloleuven.be

Wij hebben een speelhoek voor de kindjes.
Wij hebben een speelhoek voor

Bondgenotenlaan 16-18,
3000 Leuven
Tel. 016 220 230

Openingsuren:

ma - di - wo 10u tot 18u30
donderdag: avondshopping 10u
tot 20u
vr 10u tot 18u30
vrijdagavond na 18u30 OP AFSPRAA
K
za 10u tot 18u30

UW GESCHENK

GRATIS
AGENDA 2010
Haal deze unieke Portobello-agend
a 2010
in huis. U krijgt hem GRATIS bij
afgifte van deze
kaart. (1 agenda per klant) Actie
is geldig tot en
met 10 oktober en zolang de voorraad
strekt.

www.portobelloleuven.be
Bondgenotenlaan 16-18,
3000 Leuven
Tel. 016 220 230

ONZE MERKEN:
ALBERTO • BECOME • BRAX • BEN
SHERMAN • BENVENUTO
• CALVIN KLEIN • CAMEL • DRYKOR
N • GARDEUR • GENTI
• HUBERT • IKKS • MARC-O-POLO
• MEYER • MILESTONE
• OLIVIER STRELLI • PME Legend
• ROBERT FRIEDMAN
• SAND • SIGNUM • STRELLS
ON • SIXTY • TESSITORE •
POINT • WOODLAKE • CASA MODA
• VENTI • STATE OF ART
SCHOENEN:
OLIVIER STRELLI • PME Legend
UNDERWEAR:
POLO RALPH LAUREN

fashion days
vrijdag 18/09/2009
10u - 20u30
zaterdag 19/09/2009
10u - 18u30

vrijdag 25/09/2009
10u - 20u30
zaterdag 26/09/2009
10u - 18u30

vrijdag 02/10/2009
10u - 20u30
zaterdag 03/10/2009
10u - 18u30
zondag 04/10/2009
13u30 - 18u
Wij verwelkomen u met een glaasje

PASSION FOR FASHION
gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be
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LIONS CLUB ERASMUS LEUVEN: THEMABAL - A DAY AT THE RACES

n-outfit (bij voorkeur),
n-outfit
(bij voorkeur),
Heren:
smoking.
Heren: smoking.
          

s
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op rekening
Erasmus.

chikbare plaatsen is
in via de bijgevoegde
inschrijvingsdatum:
n-outfit (bij voorkeur),
Heren: smoking.
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Langestraat 34
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De Schuttersveste,
Autosnelweg
E313 richting
Lummen - Antwerpen // Lummen verkeers3202 Rillaar
(Aarschot)
De Schuttersveste,
wisselaar met E314 richting Leuven // Uitrit 23 Scherpenheuvel
Langestraat
34
Langestraat
34
Tielt-Winge // Rechts richting Scherpenheuvel +/- 3 km tot T-kruispunt
// Rillaar (Aarschot)
3202
Vanuit Hasselt
Links richting Rillaar +/- 2 km // Voor Rillaar centrum 3202
Rechts Rillaar (Aarschot)

Lions Club Leuven - Erasmus

Lions Club Leuven - Erasmus

A DAY AT THE RACES

Lions International

Lions Club Leuven-Erasmus

Autosnelweg E313 richting Lummen - Antwerpen // Lummen verkeers(net voor Rustoord Sint Jozef) // 400m Schuttersveste.
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with the Lions Club Leuven-Erasmus
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A DAY AT THE RACES

A DAY AT THE RACES
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Geachte heer/mevrouw,
Dit jaar organiseert Lions Club Leuven-Erasmus haar 15de THEMABAL.

A DAY AT THE RACES
with the Lions Club Leuven-Erasmus

De opbrengst van het jaarlijkse themabal gaat integraal naar onze sociale projecten, in het
bijzonder De Wissel, Oostrem en ‘t Balanske.
De genodigden betalen 75 euro en steunen hiermee de sociale werken. Door actieve deelname
aan enkele paardenraces die tijdens het bal geprojecteerd zullen worden, kunnen de gasten
bovendien extra steun verlenen. Ze maken bij het voorspellen van de uitslag van de wedstrijd
kans op het winnen van enkele mooie hoofdprijzen...

Dit jaar organiseert Lions Club Leuven-Erasmus
haar 15de THEMABAL.

5 euro per ticket

Bedrijven kunnen steun verlenen via drie verschillende sponsorformules
1. HOOFDSPONSOR: dit pakket kost 650 euro en omvat vermelding
(logo) op de uitnodigingen, mogelijkheid tot deelname aan het bal
(4 personen) en een volledige pagina reclame in het programmaboekje.
Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd voor de boekhouding.

0 8 1 1 0 8

2. NEVENSPONSOR: dit pakket kost 280 euro en omvat de mogelijkheid
tot deelname aan het bal (2 personen) en een halve pagina reclame
in het programmaboekje.
Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd voor de boekhouding.

5 euro per ticket

A DAY AT THE RACES
op zaterdag 8 november 2008 om 19u30
in ‘Zaal Lassaut’ te Holsbeek.

3. SPONSOR: een pakket van 50 euro met een naamsvermelding in het
programmaboekje.
Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd voor de boekhouding.

00000

Dank bij voorbaat voor uw sympathie!
Met vriendelijke groeten,

Verwelkomingsreceptie vanaf 19u00.

0 8 1 1 0 8

Deze bon geeft recht op 1 inzet.

A DAY AT THE RACES

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be

Een onvergetelijke avond voor de prijs van 75 euro per persoon (all-in, all night long).
Er worden 3 races gelopen, met vakkundig commentaar.
Aansluitend op het diner wordt de champagnebar geopend, hier zullen ook nog enkele races plaatsvinden.
U steunt er bovendien onze sociale projecten mee, in het bijzonder De Wissel, Oostrem en Ten Desselaer.

Daniël DEVOGELAER
voorzitter LC Leuven-Erasmus

Lions Club Leuven - Erasm

us

Vanwege: ________________________
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A DAY AT THE RACES

Betaling uitsluitend via overschrijving op rekening 431-0769391-54 van LC Leuven Erasmus.
Opgelet: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, schrijf dus meteen in via de bijgevoegde antwoordkaart!
Uiterste inschrijvingsdatum: 1 november 2008.

Lions Club Leuven - Erasm

us
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A DAY AT THE RACES

Kledij: Ascot

5 euro per ticket

5 euro per ticket

REMOTE PASS: COMPANY BROCHURES

Solutions for ICT & Support Help Desks

Support
PC’s and servers
anywhere

More than 80% of our
customers are either ICT
or application related
engineers and trainers.
support
We know your needs.
Our strategy is to provid
with the right tools to do
e you
your job effectively.
Whether you are fixing
a broken PC or server
, or supporting a softwa
tion, RemotePass puts
re applicayou in control and your
client at ease.

Two Types Of Support

Attended: Requires the
person who needs your
support to be on hand
to take over their PC or
to accept your invitatio
server.
n
Unattended: Allows you
to connect to a PC or
server without the need
approve your connection.
for someone present to

Connect Everytime:

Get past proxy’s and firewall
s (even BlueCoat’s).
RemotePass’ pure HTTPS
encyrpted technology
gets past even the most
We get you connected
stubborn blocks.
even when our compe
titors leave you strande
d.

Hardware Independent:

No need for locally installe
d software or for black
box hardware. Remote
pendent infrastructure
Pass is a fully inderunning on our own servers
. Unattended connec
a non intrusive, pre-ins
tions require the use of
talled application on the
target client.
An enterprize version
of RemotePass exists
for those who want to
own servers. (Go to www.Re
run RemotePass on their
motePass.com and click
more information).
on ‘Solutions for Enterpi
se customers’ for

Other Important Featur

es Include:

Easy file transfer – Remote
reboot of target client
without losing suppor
languages (you can choose
t session – 8 supported
the language you want
they prefer even if they
and offer your custom
er the language
are different) – Whiteb
oard – Chat box – Record
Admin – Create screens
able sessions – User
hots of remote clients
screen – Multi screen
support.

How a RemotePass Sess

ion Works…

Intuitive Interface:

Our GUI was designe
d by a team of suppor
t engineers with one purpos
use! Everything in its
e in mind – ease of
right place, we don’t clutter
the console with useless
Just what you need, where
tools and features.
and when you want it.

How often does your team have to try to fix problems purely
based upon what they are being told over the phone?
We know how time consuming and frustrating this can be.

Very Fast:

Our built in compression
and accelerator technol
ogy means you can control
absolute minimum of
latency. We even have
the client with the
a one click performance
temporarily optimizes
enhancement tool that
the screen resolution
for the duration of the
RemotePass session.

With RemotePass you can take control of your clients
no matter where they’re located, just as long
as they have a basic internet connection.
From airports to home offices, from customer locations
to remote server rooms, RemotePass gets
through no matter how secure or remote the location.

Very Secure:

We utilize 256 bit SSL
encryption technology.
Our configuration is exactly
banks and is of the highest
the same as used by
standard currently availab
After each session ends
le.
the access key and all
it components are remove
d from the client.

Solutions for Enterprises

Customer Configurable:

You can customize the
RemotePass customer
interface to the corpora
logo of your customers.
te colour scheme and
With a single click you
can switch from one to
very handy when you
another. This can be
are working for multiple
customers or are subcon
party. Solutions for Support Engineers
tracting for a third

Support
PC’s and servers
anywhere

Support
PC’s and servers
anywhere

Your clients need support wherever they are and whenever
they want it. Connecting to remote PC’s and servers is not
so easy ; hidden behind firewalls on a customer site , behind
the invisible barriers of unknown home office systems,
or even in an airport terminal or hotel room :
RemotePass Centre connects everytime.

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
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How often have you tried to explain something over the phone
that would only take a couple of seconds to demonstrate if you
were standing next to your customer’s PC?
RemotePass avoids frustration by connecting you directly to
your clients no matter where they are.

A full feature list and
technology architect
ure
whitepaper is available
from our website.

OCMW LEUVEN: UITNODIGINGEN

OCMW Leuven opent zijn nieuw onthaal!
We zouden het fijn vinden als u er bij kon zijn.
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Datum: woensdag 18 november 2009
Uur: 14.00 – 16.00 uur

Plaats: Andreas Vesaliusstraat 47, Leuven

OPENT NIEUWE DEUREN
woensdag 18 novemberdrankjes,
2009

warme wafels, fruitbrochettes, soep – animatie en workshop door Murgalova – kindergrime –
ballonkunstenaar – inschrijving Sinterklaasshow 5 december – rondleidingen - drankjes, warme wafels, fruitbrochettes, soep – animatie en workshop door Murgalova – kindergrime – ballonkunstenaar – inschrijving Sinterklaasshow 5 december – rondleidingen - drankjes, warme wafels, fruitbrochettes, soep – animatie en workshop
door Murgalova – kindergrime – ballonkunstenaar – inschrijving Sinterklaasshow 5 december – rondleidingen
In ruil voor deze uitnodiging krijgt u een welkomstgeschenk.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Leuven nodigt u van harte uit op
de officiële opening van het lokaal dienstencentrum en het woonzorgcentrum Ter Putkapelle
in de Bosstraat 11 – 13, Wilsele op zaterdag 8 mei 2010, om 13.30 uur.
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Het programma ziet er als volgt uit:

OFFICIËLE OPENING

13.30: feestelijke ontvangst

Lokaal dienstencentrum
en door Erik Vanderheiden,
14.00: openingstoespraak
voorzitter OCMW Leuven
woonzorgcentrum Ter
Putkapelle
14.30: opening fototentoonstelling van en door
Marco Mertens, stadsfotograaf Leuven
zaterdag 8 mei 2010

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be

Aansluitend receptie en rondleiding in het lokaal dienstencentrum en woonzorgcentrum.
Om organisatorische redenen vragen wij u vriendelijk om voor 30 april uw aanwezigheid te bevestigen via iris.pierlet@ocmw-leuven.be of 016 24 83 03.

Gelieve deze gegevens in HOOFDLETTERS in te vullen.

E-MAIL:
Gelieve deze gegevens in HOOFDLETTERS in te vullen.

ADRES:
NAAM:

1

E-MAIL:

TAKE AWAY
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ADRES:

TAKE AWAY
5

Patrick Van Minsel

1

2

3

4

6

7

8

Diestsestraat 122 > 3000 Leuven > M. 0478 42 8036
info@cafe2go.be > www.cafe2go.be

Zaakvoerder

TAKE AWAY

KLANTENKAART

Diestsestraat 122 > 3000 Leuven > M. 0478 42 8036
info@cafe2go.be > www.cafe2go.be
Bank: 330-0735018-06 > BTW: BE0807414043

9
warme dranken

11
TAKE AWAY

10

5

12

Diestsestraat 122 > 3000 Leuven > M. 0478 42 8036
info@cafe2go.be > www.cafe2go.be

KLANTENKAART
deze kaart geeft, volledig ingevuld, recht op

1

NAAM:

CAFE2GO: LOGO - NK - KLANTENKAART

een GRATIS* warme drank naar keuze.

14-11-2008 10:26:38

9

broodjes

11
TAKE AWAY

10

12

(* max. 3,50 euro - alleen geldig met originele stempel)

TAKE AWAY

deze kaart geeft, volledig ingevuld, recht op
een GRATIS* broodje naar keuze.
(* max. 3,50 euro - alleen geldig met originele stempel)

Patrick Van Minsel
Zaakvoerder

Diestsestraat 122 > 3000 Leuven > M. 0478 42 8036
info@cafe2go.be > www.cafe2go.be
Bank: 330-0735018-06 > BTW: BE0807414043

cafe2go_NK.indd 1

14-11-2008 10:26:38

TAKE AWAY
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VLAAMSE TRIATLON & DUATLON LIGA: NK - AFFICHES - FOLDERS

VLAAMSE TALENTDAG
VLAAMS
ZWEMLOOP
CIRCUIT 2010

TEST JE TRIATLONTALENT
en zet je eerste stappen in de voetsporen van
Luc Van Lierde, Marc Herremans en Kathleen Smet

SPORTKAMPEN
triatlon & duatlon

2010

Stefaan Depaepe
Directeur
Vlaamse Triatlon en duatlo
n Liga
Diestsesteenweg 49
3010 Leuven

ZATERDAG 5 DECEMBER 2009
Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-Lo

PROGRAMMA:

KH Leuven

11.45 ontvangst

Sportcampus
Hertogstraat 178, 3000 Leuven

12.00 zwemtests

Tel: 016 47.49.32
Gsm: 0497 58.79.97
stefaan.depaepe@triathlon.be
http://vtdl.triathlon.be

14.00 test Vlaams sportkompas

INSCHRIJVINGEN

16.00 looptests

tot 1 december via
http://vtdl.triathlon.be

17.00 uitreiking aandenken

Zondag 16 mei 2010

OUDENAARDE

Oostkamp
TRIATLON & DUATLON

26 – 30 juli

SPORTKAMP 2010

ZWEVEGEM

22/08/10

02/05/10

GRIMBERGEN

11/09/10

16/05/10

OOSTKAMP

23/05/10

SCHERPENHEUVEL

03/07/10

Vlaams Kampioenschap

BRASSCHAAT

Neem een kidslicentie,
finish in 3 zwemlopen en
16 – 20 juli : OUDENA
ARD
win
eenEextra waardevolle
GEEL
VZW “Het
Moerashuis”, Donkstraat
WIE?
naturaprijs
50 !!!
+ gratis deelna
BILZEN

19/09/10
NIJLEN me aan
Jeugdtriatlo
n IZEGEM op 15 augus
• Jongens en meisjes vanaf
Meer infotus
:
12 tot en met 17 jaar
26/09/10
• Leden
WILRIJK
Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga:• Alle én niet leden van de VTDL
sportievelingen die 100m
probleemloos kunnen
Tel: 016 47 49 32
zwemmen met of zonder
triatlonervaring
Vlaams Zwemloop Circuit
E-mail: Stijn.demeulemeester@triathlon.be
voor jongeren van 6 tot 13 jaar.
Kalender op website: vtdl.triathlon.be

WAT?

R

Op een speelse en leuke

26 – 30 augustus : LOM

R

MEL

Reinout
Van Schuylenbergh
Topsport Coördinator

gemaakt als werknemer van
drukkerij ameel te kessel-lo
www.ameel.be

Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-Lo
http://vtdl.triathlon.be

R

16 – 20 aug
INSC
ustu
HRIJF
sSTROOK

voor!
Wil jij je laten onderdompele
n in de wondere wereld
van
triatlon & duatlon? Of ben
je al gebeten door dit verslav
ende sportvirus? Aarzel
dan niet en schrijf je meteen
in
voor dit sportkamp! De
plaatsen zijn beperkt!!

1

05/04/10

R

IE

Vlaamse Triatlon &
DeDuatlon
beste Liga
sportieve opvoeding voor
je kind bestaat uit
Diestsesteenweg 49
een
3010
algeme
Leuven
ne vorming en daar zijn
de drie basissporten
info@triathlon.be
zwemm
vtdl.triathlon.be en, fietsen & lopen (of kortweg triatlon
) ideaal

www.dvbbaliebrugge.be
VTDL Kamp_220310.indd

ALGEMENE INFORMAT

Internationaal jeugdo
ntmoetingshuis
Dodenveldstraat 30, Lomm
el
+ gratis deelname aan
Jeugdtriatlon VIERSEL
op 28 augustus

•
•
•
•

manier, met veel variatie
, leren:
Zwemmen (techniek + snelhei
d+ open water)
Lopen (techniek + uithoud
ing + snelheid)
Fietsen (uithouding + behend
igheid)
Triatlontechnieken (o.a.
wissels, bandje veranderen…)

HOEVEEL?
225 euro/kamp voor VTDLleden,
250 euro/kamp voor niet-led
en:
• Verblijf volpension +
vieruurtje
• Een volledig dagprogramm
a met avondanimatie,
gegeven door ervaren en
gediplomeerde trainers.
• Aanwezigheid van enkele
(ex-)topatleten en/of
jeugd-topsporttrainers
• Verzekering + aanden
ken
• Een volledige week sport
en plezier!!
+ GRATIS DEELNAME
AAN EEN JEUGDTRIATL
ON

Tel: 016 47.4932
Gsm: 0497 58.79.87
reinout.van.schuylenbergh@triathlon.be
VTDL Kamp_220310.indd

LOMMEL
Naam:

.............................................

.............................................

.....

R

Voornaam:

.............................................

........................................

geslacht: M - 22-03-2010
V

11:24:50
R

Geboortedatum:
Adres:

.............................................

..........................

.............................................

.............................................

....

.............................................

...............
..............................
R

GSM ouders
Email:

.............................................

...............................

.............................................

Lid VTDL:
Licentienr:
Club:

......................

.............................................

.

ja – neen
.............................................

.......................................

.............................................

.............................................

.......

Schrijft zich in voor het
“triatlon – duatlon
sportkamp” in
0 OUDENAARDE van
26 tem 30 juli 2010 en
wenst
WEL / NIET deel te nemen
aan triatlon Izegem (15/8)
0 LOMMEL van 16 tem
20 augustus 2010 en wenst
WEL / NIET deel te nemen
aan triatlon Viersel (28/8)
• Inschrijvingsbedrag te
storten op rekeningnummer
VTDL:
• 001-1766562-74 (VTDL,
Diestsesteenweg 49, 3010
Leuven)
Vermelding: “sportkamp
triatlon- duatlon + plaats
+ naam
deelnemer”.
• Inschrijving is pas deﬁ
nitief wanneer de betaling
is verricht.
• Formulier opsturen naar
VTDL, Diestsesteenweg
49, 3010
Leuven.
• Inschrijven kan ook via
mail naar info@triathlon.be
met bovenstaande gegevens.
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