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Studenten worden niet alleen verrijkt door hun studies, 

maar ook door bredere vorming. Daarom biedt Lerkeveld 
(LV) een huisprogramma aan dat steunt op de vier 

wereldwijde apostolische speerpunten van de jezuïeten: 
 

(1.) Spiritualiteit: het bevorderen van de Geestelijke 

Oefeningen 

(2.) Solidariteit: uitgesloten mensen nabij zijn;  

(3.) Ecologie: zorg dragen voor de wereld;  

(4.) Jongeren: begeleiden voor een hoopvolle toekomst. 

 

In deze brochure vind je een overzicht van de modules 

die dit academiejaar georganiseerd worden. Je krijgt een 
korte inhoudelijke beschrijving met de data en locaties.  

 
Modules bestaan doorgaans uit 4 bijeenkomsten van 
telkens 2 uur of 3 bijeenkomsten van telkens ongeveer 

3 uur. In het programmaboek zijn ze geordend per 
semester en op weekdag. 

 
Wanneer de tekst in het Engels is vermeld, kunnen niet-
Nederlandstalige studenten aansluiten en zullen de 

avonden in het Engels doorgaan. De titels zijn in dat 
geval onderlijnd in de inhoudstafel. 
 

 

 

Voor meer informatie:   

  

 Walter Ceyssens s.j., projectverantwoordelijke LV 

 walter.ceyssens@jesuits.net  +32 476 40 55 47  

 

mailto:walter.ceyssens@jesuits.net


Students are not only enriched by specialized studies, 

but also by broader formation. That is why Lerkeveld 
(LV) offers a house program that draws on the four 

global apostolic preferences of the Jesuits: 
 

(1.) Spirituality: promoting the Spiritual Exercises 

(2.) Solidarity: being close to excluded people;  

(3.) Ecology: caring for the world;  

(4.) Youth: accompanying for a hopeful future. 

 

In this brochure you will find an overview of the modules 
organized this academic year. You will get a short 
description of the contents with dates and locations.  

 
Modules usually consist of 4 meetings of 2 hours each 

or 3 meetings of about 3 hours each. In the program 
book, they are ordered by semester and by weekday. 
 

Where the text is in English, non-Dutch-speaking 
students can join and the evenings will be in English. In 

that case, the titles are underlined in the table of 
contents. 
 

 
 

 
 
 

 
For further information:   

 
 Walter Ceyssens s.j., Project Coordinator LV 

 walter.ceyssens@jesuits.net +32 476  40  55 

mailto:walter.ceyssens@jesuits.net
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Luisterend spreken 
 

1ste semester – LV  (Grote Spreekkamer = Zaal 20) of 

crypte onder de kerk 

 

‘Luisterend spreken’ is dit jaar aan haar 9e editie toe. We 

luisteren en spreken vanuit onze diepere gevoeligheid, 

onze moeilijkheden en verlangens. We mogen elkaar 

onze persoonlijke verhalen vertellen, en groeien zo naar 

elkaar toe.  

 

Verwacht je niet aan uiteenzettingen door een spreker. 

De bedoeling blijft dat iedereen – vrij en ongedwongen 

– op ontmoeting gaat naar de andere, want ‘mensen zijn 

gesprek’ en ‘alles begint met luisteren’. 

Ditmaal werd de volgorde van de gesprekken lichtjes 

veranderd. Maar ook nu kunnen - door de inspraak van 

de deelnemers - de voorgestelde  gespreksthema’s door 

andere vervangen worden. 
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• Ma 03/10:    

Kennismaking. Wie ben ik? Wie ben jij? 

Ik laat mezelf kennen en verneem met wie ik in 

gesprek ga. 

 

• Ma 10/10:    

Hoe ga ik om met falen, mislukkingen, angsten 

en kwetsuren…  

Onmacht? Verdraag ik tegenkanting? 

  

• Ma 17/10:    

Hoe kan ik tot een keuze komen?  

Maakte ik al eens verkeerde keuzes? Wat leerde 

ik daaruit? 

Hoe zit het met die vrijheid van mij?  

Wat gaat er allemaal in mij om als ik moet 

kiezen?  
 

• Ma 24/10   

Waar droom ik van?  

Wat zou ik van mijn leven willen maken?  

Wat is ‘leven’ voor mij? En wat is het zeker niet? 

 

Telkens van 20 tot 22 uur 

 
Mark Rotsaert s.j. is rector van de jezuïeten-communiteit 

van Lerkeveld en tevens begeleider van geestelijke oefeningen 

in het dagelijks leven. 

 

Bij een groot aantal inschrijvingen begeleidt ook Fons 

Swinnen s.j. een gespreksgroep. Hij is eveneens begeleider 

van geestelijke oefeningen in het dagelijks leven. 
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Creatief schrijven 
 

 

1ste semester – LV (zaal 5) 

 

 

In deze schrijfcursus maak je kennis met de 

verschillende facetten van een goed verhaal.  

Je gaat onmiddellijk zelf aan de slag en door  

korte schrijfopdrachten leer je onder meer waar je 

inspiratie kunt vinden, waarom personages zo cruciaal 

zijn of hoe je setting een wereld van verschil kan 

maken…  

En dat allemaal in je eigen stijl.  

 

Je hoeft geen schrijfervaring te hebben. 
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• Do 06/10 

 

• Do 13/10 

 

• Do 20/10 

 

 

 

Telkens van 19.30 tot 22.10 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joke Depuydt is stafmedewerker literatuur bij WISPER. 

Daarnaast werkt ze als zelfstandige redactrice voor heel 

wat uitgeverijen. Ze helpt beginnende schrijvers op weg 

en begeleidt meer gevorderden over langere trajecten. 
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Wereldmodule 
 

1ste semester – Lerkeveld (Zaal 5) 
 

 

Ma 14/10 zr. Jeanne Devos 
In het lijden van de armen, maar meer nog in hun 
veerkracht vond zr. Jeanne haar ware roeping als 

missionaris. Vanuit die veerkracht brachten ze een 
beweging voor huispersoneel op gang. Over de grenzen 

van taal en religie heen stelt die hun waardigheid als 
mens voorop. Tot op vandaag maakt dit voor miljoenen 
vrouwen en kinderen het verschil wat betreft waardig 

werk en waardig leven voor de volgende generaties.  

 
Ma 21/10 prof. em. Yvan Verbakel 
Jullie worden de duurzaamheidsleiders van morgen. 

Ethisch ondernemen concreet maken, dagelijks omgaan 
met steeds schaarser wordende natuurlijke rijkdommen, 
betonstop, lokaal produceren, mensen kansen bieden op 

eerlijke arbeid. Een workshop wordt u aangeboden in 
dialoogvorm, waarin vooral praktijkgetuigenissen aan 

bod komen, met uitdagende moeilijke maatschappelijke 
keuzes.  
Als moderator biedt prof. em. Yvan Verbakel jullie de 

mogelijkheid aan om via recente concrete cases uit het 
beroepsveld van grote infrastructuurprojecten de 

horizon te verkennen. 
 
Ma 28/10 dhr. Jörg Gebhard  

Wat doet detentie met een mens? Sinds meer dan 20 
jaar bezoekt Jesuit Refugee Service Belgium 

detentiecentra. We willen samen met deze mensen 
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een stuk van hun weg gaan. We willen hun rechten 

verdedigen. We willen hun hoop geven en dat 

teruggeven waarna ze het meest verlangen: 

waardigheid. Onze workshop zal ons confronteren met 
de vraag die de belangrijkste maatstaf voor elk beleid 

zou moeten zijn: wat is het effect ervan op mensen? In 
dit geval niet alleen op de mensen in detentie, maar ook 
op de mensen die zij vasthouden, de mensen die zij 

bezoeken, enz. 

 

Ma 5/12 prof. Jan Wouters:  
Onze wereld staat voor gigantische uitdagingen: 

klimaatwijziging, pandemieën, gewapende conflicten, 
ontwikkelingsproblemen voor landen in het zuiden, de 

crisis van de liberale democratieën, schendingen van de 
mensenrechten, … De vraag is wat de Europese Unie 

hieraan kan doen. Hoe gaat Europa concreet om met de 
grote wereldproblemen van vandaag? Heeft het de 
middelen, de instrumenten, en de nodige politieke wil om 

een doeltreffende bijdrage te leveren? Die vragen zullen 
in deze sessie centraal staan. 

 

 

 

 

Telkens van 20.00 u. tot 22.00 u. 

 

 

Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., projectverant-

woordelijke van Lerkeveld 
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WEEKEND: The Wonder of Wandering 
Pelgrimstocht/Pilgrimage 

 

1ste semester – op locatie 

 

Trek je wandelschoenen aan voor een tocht van Leuven 

naar Scherpenheuvel. Bezinning en verbinding - met 

jezelf en met elkaar - staan centraal tijdens deze 

pelgrimstocht. 

 

Put on your walking shoes for a trip from Leuven to 

Scherpenheuvel. Reflection and connection - with 

yourself and with each other - are the main focus during 

this pilgrimage. 

 

• Wie: voor studenten ism. UP 

• Wat: Samen, wandelen we in groep vanuit 
Leuven naar Scherpenheuvel, waar we blijven 
overnachten. Tijdens het weekend zullen er 
verdiepende, bezinnende en groepsvormende 

momenten zijn. 

• Wanneer: 29 en 30 oktober 2022 

• Contact voor info: stupar@kuleuven.be  
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• Who: For students, organized by UP in 

collaboration with students. 

• What: A pilgrimage to Scherpenheuvel with a 
group of students. Once there we stay the night 
and during the whole weekend there will be 

moments to pause and reflect on life. 

• When: 29-30th of October 2022 

• Contact for information: stupar@kuleuven.be  
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About Belgium 
 

1st semester – Campus of Social Sciences (Parkstraat 51, 

Leuven), Auditorium Jean Monnet 

 

These four meetings with eminent and excellent 

speakers will give you an insight into Belgian culture,  

politics and history.  

 

• Tue 08/11: 'The Belgian Funny Bone' by stand-

up comedian Yovanka Steele (USA) 

Jovanka Steele (Hollywood (°United States) is 

an American female comedienne and actress. She 

lives in Oudenaarde (East Flanders). She began 

performing as a stand-up comedian in the United 

States and has since performed in Belgium, 

England, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, 

Scotland and Wales. She is also a regular guest in 

TV-shows in Belgium and the Netherlands. 

Start: 20.30 hrs. 

 

• Tue 15/11: 'Belgian Politics: a Brief History and 

the Current State of Affairs' by VRT Journalist 

Tim Pauwels 

Tim Pauwels brings a lecture on “Belgian politics: 
a brief history and the current state of affairs”. 

Pauwels (1971) is a Flemish political journalist. He 
has worked at the public television newsroom 

(VRT) since 1997. He is a KU Leuven alumnus: he 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english
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graduated from the Faculty of Arts as a Master of 

Linguistics and Literature and took a degree in 
International Relations. 

Start: 8:00 pm 

 

• Tue 22/11 or 29/11:  TBD 
 
 

• Tue 29/11 or 22/11: ‘Belgian Cinema: This is 

not a Belgian Film' - An illustrated introduction 

 

Roel Vande Winkel, who worked at the Belgian 

Royal Film Archive before pursuing an academic 

career, is Associate Professor of Film & TV 

Studies at the KU Leuven.  In this introduction to 

Belgian Cinema, he will provide some insight in 

historical and recent developments. The lecture 

will be illustrated with movie clips (subtitled in 

English). 

Start: 20.30 hrs. 

 

Participants have to subscribe on the website: 

https://www.kuleuven.be/english/stuvo/pangaea/activit

ies/get-to-know-belgium/about-belgium-lectures-

autumn-2022  
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Leesgroep: Existentiële vragen 

 

1ste semester – LV (grote spreekkamer) 

 

Gedurende 4 weken bespreken we telkens een 

hoofdstuk uit het recente boek (2021) van Johannes 

Röser ‘Auf der Spur des Unbekannten Gottes’ (de 

Nederlandse vertaling wordt vooraf per mail 

bezorgd).  

Er wordt geen speciale filosofische of theologische 

vorming verondersteld. Enkel belangstelling voor 

‘waar we anders zelden of nooit over spreken, maar 

waar we misschien wel eens van wakker liggen’.  

De persoonlijke lezing van de vooraf toegezonden 

tekst wordt verondersteld. In de bespreking 

beperken we ons niet tot vragen over de tekst maar 

delen we wat dit in eigen leven en beleving oproept. 

Op het einde van ieder gesprek wordt samen 

afgesproken welk hoofdstuk in de volgende 

samenkomst wordt gelezen en besproken. 
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Hieronder enkele mogelijke hoofdstukken: 

1. Onwennigheid met het klassieke spreken over 

geloven en ‘god’. Wat ‘klopt’ niet meer? Op 

weg naar de onbekende God.  

2. Het raadsel van de bron van het leven. Een 

uitnodiging tot de ‘lof van de 

nieuwsgierigheid’. Alles begint met 

verwondering. 

3. De kern van de geloofscrisis. 

4. “Stel je voor, de hemel bestaat.” 

5. Alleen wie trouw blijft aan zichzelf, verandert. 

6. Leven binnen grenzen: Hoe vrij zijn wij wel? 

 

• Wo 9/11 
 

• Wo 16/11 
 

• Wo 23/11 
 

• Wo 7/12 – Opgelet: we slaan een week 
over. 

 

Steeds van 20 tot 22 uur 

 

 

Fons Swinnen s.j. een gespreksgroep. Hij is eveneens 

begeleider van geestelijke oefeningen in het dagelijks 

leven. 
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Inspirerende films 
 

1ste semester – LV (Zaal 5) 

 

Films openen perspectief 

stellen verdiepende vragen  

en bieden een ruimte van antwoord  

door het leven zélf te tonen.  

We bekijken een aantal films  

en ontdekken dat woord en beeld  

een krachtige tandem kunnen vormen  

die onze horizon kan verruimen.  

Zo kan film pure levensbeschouwing worden. 

 

Films werken vaak als sleutels voor de onbekende 

kamers in ons ‘levenshuis’. Herkenning en ontroering 

kunnen ons uitdagen om onze eigen levenshorizon te 

verbreden. Het witte doek kan een plaats van 

‘ontmoeting’ worden waar we als kijkers in onze diepste 

lagen worden aangesproken. Daarom willen we vanuit 

vier actuele invalshoeken (zingeving, ecologie, 

solidariteit en diversiteit) samen een film bekijken.  

 

Er zal vooraf een korte inleiding zijn op het verhaal en 

na de projectie van de film is er de gelegenheid om nog 

even verder van gedachten te wisselen.  
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• Do 17/11 Thema: ZINGEVING  

Documentaire “Lourdes” (Frankrijk, 2018).  

Regisseurs: Demaizière en Teurlai   
 

• Do 24/11 Thema : ECOLOGIE  
Documentaire ”La cordillera de los sueños”  
(Chili, 2019).  

Regisseur: Patricio Guzmán 
 

• Do 1/12 Thema : SOLIDARITEIT  
Drama “Sorry we missed you” (UK, 2019) 

Regisseur: Ken Loach   
 

• Do 8/12 Thema : DIVERSITEIT  

Drama “Amanda” (Frankrijk, 2018) 
Regisseur: Mikhaël Hers   

 
 

 

 

 

Opgelet:  om een inleiding en nabespreking te kunnen 

  voorzien, gaan al deze sessies door van 

  19.45 u. tot 22.15 u. 

 

 

 

 

Leo De Weerdt s.j. is gevangenispastor en begeleider 

van geestelijke oefeningen in het dagelijks leven. 
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Vind je eigen weg / Find your own 

path 

Coaching voor knooppunten in je leven / Coaching at 

a crossroad in your life. 

 

1st and/or 2nd semester – LV – individually 

 

You are facing an important choice in your studies or 

work. Maybe you want to change things completely.  

• You are looking for 'something' in life or its 
meaning. 

• You are on your own, but where do you want to 
go? 

• You sometimes worry and would like to talk about 

it.  
• You wonder: How can I become happy? 

• What do I mean in this world? Who is God to me? 
 

Do you sometimes ask yourself any of these questions? 

In ' Find your own way', you have a companion as a 

soundboard. He will help you determine your path. 

   

We find life wisdom and inspiration in the spirituality of 

Ignatius of Loyola, which remains relevant to this day.  
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WEEKEND: Vind je eigen weg 
 

1ste semester 

 

'Vind je eigen weg' bestaat ook in weekendvorm. Van 11 

tot 13 november 2022 organiseert de Oude Abdij van 

Drongen er één voor jongvolwassenen (18-35 jaar).  

We willen je helpen te groeien, je te ontplooien als mens 

en meer zicht te krijgen op je eigen levensrichting. Dit 

keer focussen we op de vraag 'Hoe koers te houden in 

onzekere tijden'. 

VJEW wil inspireren via vorming, getuigenissen, 

verbinding met de natuur, ontmoeting met andere 

jongeren... Ook hier is de ignatiaanse spiritualiteit de 

leidraad. 

Wil je graag deelnemen aan dit weekend? Kijk dan gauw 

op onze website en schrijf je in via  

https://www.oudeabdij.be/we-vindjeeigenweg.html 

 
• Vr 11/11 - Zo 13/11 

 

• Waar? Oude Abdij,  Drongenplein 27, B-9031 

Drongen (bij Gent) - www.oudeabdij.be 

 
 

 
Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., 

projectverantwoordelijke van Lerkeveld.  

https://www.oudeabdij.be/we-vindjeeigenweg.html
http://www.oudeabdij.be/
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LG Charity 
 

1st and 2nd semester – LV and DDH 

 

LG Charity starts its 11th edition! The project aims to 

collect money for a charitable organisation, while relying 

solely on volunteering students. Throughout the past 

academic years, between € 1.100 and € 3.300 has been 

collected for organisations like ‘Kinderkankerfonds’, 

‘Ingobyi vzw – voor moeder en kind in Rwanda’,  

‘Het Roerhuis’, ‘Buurtwerk ‘t Lampeke’, ‘Cliniclowns’, 

‘Architecten Zonder Grenzen’, ‘Liboso Adopt a school’…  
 

We expect all participants to be present at an opening 

meeting and to help organising about 4 activities. The 

specific dates and the task distribution will be discussed 

during the opening meeting. This module may require a 

little more effort and flexibility than the others, but you 

would be supporting a charitable cause and we do our 

best to make it all happen in a fun and lively atmosphere! 

Sounds like something for you? Be sure to subscribe!  

LG Charity was founded in 2011 by LV students Sien 

Billen, Heleen Beerten, Inne Moors and Sophie Petit.  

 

 

 

This year it will be coordinated by Sofie Van Den 

Braembussche en Thomas Donders, students in LV.  
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Garden module Lerkeveld 
 

1st and 2nd semester – LV 

 

Especially for Lerkies with green fingers.  

 

You will garden in a greenhouse which is provided at 

the back of the garden of Lerkeveld. It’s up to you 

what to do with the vegetables that are harvested. 

They can then be sold for a good cause, incorporated 

into the sauce of the spaghetti evening for LG Charity 

or donated to the Fathers of the community. 

 

In this way, we kill at least four birds with one stone: 

environment, because it is locally grown;  

health, because it is vegetables from our own garden; 

social, because it is all for a good cause;  

spiritual: stirring your hands in the black earth, it can 

bring you complete peace.  

 

The module starts with a minimum of two registrations. 

 

 

 

You will work in consultation with Dirk van Tricht, 

director of Lerkeveld 
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KU Leuven Engage: een 

kennismaking 

 

Hé hallo? Jij daar! Heb jij al gehoord van KU Leuven 

Engage? Ja? Nee? Wat het antwoord ook is, het loont 

zeker de moeite om eventjes verder te lezen, want jij, 

student, kan het verschil maken! 

KU Leuven Engage is een community van studenten, 

personeel en partners van KU Leuven die zich actief wil 

inzetten voor de maatschappij. En niet zomaar inzetten, 

maar engageren voor, samen met en vanuit mensen 

en groepen in kwetsbare situaties. Ons doel? Elke 

student een betekenisvol maatschappelijk engagement 

laten aangaan tijdens zijn/haar/hun studies.   

Graag laten we jullie hieronder kennismaken met enkele 

projecten van KU Leuven Engage. We nodigen jullie uit 

om deel te worden van onze community van 

geëngageerde studenten. Jullie zijn namelijk een 

voorbeeld en inspiratiebron voor andere residenties! 

KU Leuven Engage suggereert allerlei soorten van 

engagement: zowel binnen de opleiding als 

daarbuiten.  

Binnen de opleiding heb je bijvoorbeeld Service-

learning: studenten nemen een engagement op binnen 

een organisatie (als onderdeel van een vak binnen hun 

opleiding – dus met studiepunten!), reflecteren over 
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deze ervaring, en leren persoonlijk, maatschappelijk en 

academisch.  

Voor de Bachelor Criminologie en Theologie bestaat er bijvoorbeeld 

het Service-Learning vak: “Gevangenisstraf als doorleefde realiteit”, 

waarbij studenten (zowel gedetineerden als niet-gedetineerden) 

samen les volgen in een gevangeniscontext over de ervaring van zin 

en onzin in detentie.1  

Op de website van Service-learning KU Leuven kan je 

eens kijken welk vak er in jouw studierichting wordt 

georganiseerd.2 Wist je dat er ook een Service-learning 

vak bestaat met een challenge over de toekomst van 

Lerkeveld?3 

Een ander voorbeeld van engagement is de 

Wetenschapswinkel, waarbij studenten hun 

masterproefonderzoek doen in samenwerking met een 

non-profitorganisatie. Deze vragen komen rechtstreeks 

vanuit problematieken die de organisaties ondervinden 

in de samenleving. 

Om maar enkele voorbeelden te noemen: “Hoe kan je werknemers 

motiveren om te fietsen naar het werk?”, “Welke drempels bestaan 

er voor tewerkstelling bij gemiddelde tot snel lerende 

nieuwkomers?”, “Wat zijn motivators en drempels voor citizen 

science in het secundair onderwijs?”.4 

Maar ook buiten de opleiding zijn er tal van 

mogelijkheden. Je kan, naast de voorstellen van 

 
 
1 https://www.kuleuven.be/onderwijs/sl/servicelearningaankuleuven/overzicht-service-learning-vakken-
1/gevangenis/gevangenisstraf-als-doorleefde-realiteit 
2 https://www.kuleuven.be/onderwijs/sl/servicelearningaankuleuven/overzicht-service-learning-vakken-1 
3 https://rega.kuleuven.be/if/research-challenges/challenges-2022-2023/building-connectivity 
4 Wetenschapswinkelblog: https://www.kuleuven.be/engage/wetenschapswinkel/wetenschapswinkelblog 
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engagement aangeboden door het jaarprogramma van 

Lerkeveld, ook vrijwilligerswerk in de databank van 

KU Leuven Career Zone terugvinden, of je kan je 

aansluiten bij de vele studentgedreven organisaties aan 

KU Leuven, bijvoorbeeld Green Office, UP, MindMates, 

AFD, etc. 

Een nieuw project, ook buiten de opleiding, is 

KOTengage; voor kotgenoten die zich graag samen 

maatschappelijk willen engageren. Wil je met minstens 

zes Lerkies graag vrijwilligerswerk doen voor personen 

of groepen in kwetsbare situaties? Dan is KOTengage iets 

voor jullie! Je kan een projectaanvraag indienen en 

€300(!) steun krijgen van KU Leuven Engage.  

Een voorbeeld van zo’n project: kotgenoten die op bezoek gaan bij 

personen die eenzaam zijn tijdens de coronaperiode. Ze drinken dan 

samen een koffietje, slaan een babbeltje of gaan zelfs boodschappen 

doen met de bakfiets.  

P.S. Een project indienen is ook een manier om meer 

bekendheid te geven aan wat de Lerkies nu reeds doen. 

 

Overtuigd? Neem dan zeker eens een kijkje op onze 

website www.kuleuven.be/engage of volg ons op sociale 

media @kuleuvenengage (Instagram) en @KULengage 

(Facebook & Twitter). 

 

 

http://www.kuleuven.be/engage
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Volunteering 
Een engagement als vrijwilliger 
 

 

1st and/or 2nd semester – on location 

 
 

In Lerkeveld we do not only want to stimulate the brain, 
but also the heart and the hands. That’s why we 

cooperate with organisations who, each in their own way, 
help people with concrete needs. You can volunteer in 
one of these organisations. An associate of the 

organisation will actively support you. 
 

Volunteering usually takes two semesters, ‘Huis van het 
Kind Leuven’, ‘’t Lampeke’ and ‘MindMates’, where you 
can also volunteer for one semester.   

 
During exams and the preparation period before the 

exams (‘Blok’) you can take a break at your volunteering 
work.  
 

The volunteering of your choice 

In what follows, all organisations that we cooperate with, 

will be briefly presented. However, you might know an 
organisation in the neighbourhood or an organisation 
you find yourself strongly attached to. If you have not 

done volunteering for that organisation yet, if it is not 
part of your study curriculum and if there is a contact 

person available who will support you during your 
volunteering period, you can send your suggestion to 
Walter Ceyssens s.j. (LV) or talk to him about it.         
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Pleegzorg Vl.-Brabant & Brussel,volwassenenwerking 
O 
Deze begeleidingsdienst voor volwassenen is actief in de 
pleegzorg voor personen met een handicap en 

psychiatrische problematiek. Zij begeleiden deze 
personen binnen verschillende woonvormen zoals het 

doorstromingshuis, een huis voor lang verblijf, wonen in 
een gezin of bij familie, logeerzorg en ‘Mobiele en 

Ambulante begeleiding met vrijwilliger’. Zij doen dit 
steeds samen met de ondersteuning van gezinnen en 
vrijwilligers. Zo ontstaat een waardevolle driehoeks-

werking tussen cliënt, gezin/vrijwilliger en de dienst. 
                  Meer info: www.pleegzorgvolwassenen.be 
 

Wzc Annuntiaten Heverlee 
In het woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee is 

er vrijwilligerswerk in alle soorten en maten:  
 

1. Zinvolle dagbesteding voor bewoners: een bezoekje 
brengen, een wandeling maken, op stap gaan met 
bewoners (bv. winkel, museum, de markt ...), 

rondbrengen van de post  
2. Inzetten op het woonaspect: helpen tijdens het 

maaltijdgebeuren, helpen met aankleden van living, 
keuken, decoreren aangepast aan het thema van het 
seizoen, planten verzorgen  

3. Pastoraal engagement: hulp bij vieringen en 
gebedswakes, bewoners van en naar de kapel brengen  

4. Onthaal van bezoekers  
5. Je talent inzetten     
Er is echt voor elk wat wils. En belangrijk: jouw hulp is 

voor onze bewoners een enorme opkikker en motivatie.
              Meer info: www.wzcah.weebly.com/ 

 
 

http://www.pleegzorgvolwassenen.be/
http://www.basisschoolhhh.be/
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MindMates buddy team  

Did you attend the MindMates ‘Mental Health 
Training’ last academic year(s) or during the first 

semester? (more information on page 5)   
Then you can become member of the MindMates buddy 
team, in which you can further develop your social and 

helping skills in theory and in practice.   
We are convinced that there are many students willing 

to help other students. By the same token, we know that 
there are many students who are struggling to find their 
place in the student life. Giving each other a helping 

hand so that more students feel good in Leuven, that's 
what our buddy team is all about.   
       

More info: www.kuleuven.be/english/studentservices/health/

        mindmates/Buddy-programme/index.html  

 
VZW Walden   

Walden biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid 
ondersteuning bij hun re-integratie in de maatschappij 

en beschikt daarom over twee werkingen waarbinnen 
vrijwilligers een waardevolle en welkome bijdrage 
kunnen leveren. Heb je een vlotte babbel of ben je een 

fijne, rustige luisteraar, dan is dit de plek voor je!  
 

Wonen: Je wordt de buddy van één van de bewoners van 
de gemeenschapshuizen of studio’s. Op regelmatige 

basis spreek je af en je onderneemt een leuke activiteit, 
waartoe de persoon alleen niet komt. Je kan een 
stadswandeling maken, een filmpje meepikken, sporten, 

koken of rustig op een bankje een babbeltje slaan. De 
bedoeling is dat je de bewoner uit zijn (t)huis trekt en 

hem of haar even laat ontsnappen aan de eenzaamheid. 
Voor deze activiteiten is er een budget voorzien, dus je 
hoeft dit niet op eigen kosten te doen. Ben jij degene die 

http://www.kuleuven.be/english/studentservices/health/
http://www.kuleuven.be/english/studentservices/health/
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iemand weer de wereld laat (her)ontdekken?  
 

Ontmoetingscentrum ’t Hoeckhuys: Als vrijwilliger ben je 

present in het ontmoetingscentrum, je organiseert 
samen met de leden een sportief of cultureel aanbod of 

je zet je eigen talenten in en organiseert een workshop 
aerobics, yoga of kick-box! Hou je niet zo van 
organiseren, maar ben je goed in het op gang brengen 

van onderhoudende gesprekken of ben je een goede 
luisteraar dan ben je zeker welkom in ’t Hoeckhuys.  Meer 

info:www.vzwwalden.be  

 
Buurtwerk ’t Lampeke   
Buurtwerk 't Lampeke vzw is een Leuvense organisatie. 
Ze werkt (in 2020 al 50 jaar lang) vanuit de Ridderbuurt 

samen met een diverse groep mensen aan een warme 
en solidaire samenleving zonder armoede en sociale 

uitsluiting.  
Centraal staat het realiseren van de grondrechten voor 
iedereen, met expliciete aandacht voor mensen in 

armoede en sociale uitsluiting.   
Er zijn 5 deelwerkingen: dagopvang de Wurpskes, 

kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube, 
buurthuis ’t Lampeke en gezinswerking Prego.   

Essentieel hierbij zijn laagdrempelige, warme 
ontmoetingsplekken in de buurt, die een versterkende 
plaats zijn om zowel talenten als sociale netwerken te 

ontwikkelen. Er is een uitgebouwde basiswerking (buurt-
maaltijden, huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang, 

theaterbezoeken ...) met specifieke projecten (fietsen, 
sport, circus, gezondheid, duurzaamheid, theater  ...). 
Het werken met vrijwilligers is een belangrijk én 

noodzakelijk gegeven binnen deze werking.   
De mogelijkheden voor vrijwilligers zijn zeer divers: 

http://www.vzwwalden.be/
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koken, huiswerkbegeleiding, sporten, fietsen herstellen, 

activiteiten begeleiden, tuinieren, met kinderen of 
jongeren werken …         Meer info: www.lampeke.be 

 
Huis van het Kind Leuven 

In ‘Huis van het Kind Leuven’ zijn alle gezinnen welkom, 
van bij de zwangerschap tot 24 jaar.   
Ouders kunnen er bij het onthaal (ma t.e.m. vr 9-

12.30u en di t.e.m. do ook van 13.30u-17u) 
terecht met alle vragen over gezin of opvoeding.   

Er is een opvoedbibliotheek waar gratis educatieve 
materialen uitgeleend kunnen worden.   
 

Ouders kunnen een afspraak maken voor gratis 
opvoedadvies.  

We huisvesten een consultatiebureau, waar kinderen 
tussen 0 en 3 jaar opgevolgd worden.   

In de speelplek kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar samen 
met hun ouders, grootouders of anderen komen spelen 
en even op adem komen.  

Ook organiseren we tal van groepsactiviteiten, zoals 
workshops babymassage, yoga, infoavonden over 

scheiding, straffen en belonen, ….   
Met Kirikou verzamelen we tweedehands 
kindermateriaal om te schenken aan gezinnen die het 

moeilijk hebben.   
De Koala-werking in Sint-Maartensdal voorziet groeps-

momenten voor kwetsbare gezinnen in Casablanca.  
Naast deze deelwerkingen werken we samen met tal van 
Leuvense partnerorganisaties in het kader van 

projecten, evenementen, ….   
Samen met jou bespreken we in een kennismakings-

gesprek naar welke deelwerking jouw voorkeur uitgaat. 

http://www.lampeke.be/
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Meer info: www.huisvanhetkindleuven.be/vrijwilligerswerk-

huis-van-het-kind-leuven 

 

Het Huis   

Elk kind heeft recht op persoonlijk contact met beide 
ouders. Door bepaalde omstandigheden, zoals bv. een 
vechtscheiding, ziet het kind vaak één van de ouders niet 

meer. De rechtbank kan beslissen dat dit persoonlijk 
contact moet (her)opgebouwd worden op een veilige en 

neutrale plaats onder begeleiding en toezicht. Het Huis 
biedt als neutrale bezoekruimte die mogelijkheid aan, 
waarbij het contact met de bezoekouder tweemaal per 

maand, gedurende telkens twee uren georganiseerd 
wordt. Centraal staan de veiligheid, welzijn en integriteit 

van het kind. Hiervoor staan de begeleiders garant. Hun 
taken zijn van cruciaal belang. Zij observeren het 

bezoek, ondersteunen het indien nodig en brengen 
schriftelijk verslag uit na het bezoek. Het Huis maakt 
inhoudelijk verslagen van de contactmomenten voor de 

rechtbank en de raadslieden en onderscheidt zich zo van 
andere neutrale bezoekruimtes.   

Het Huis werft geëngageerde vrijwilligers aan en leidt ze 
op. Het is gevestigd in de tuinzaal van het Dondeynehuis 
en vindt plaats op de eerste en derde zaterdag van de 

maand en de woensdagnamiddag ervoor.  Dit 
vrijwilligerswerk houdt een engagement in van een voor- 

of namiddag om de 2 weken.  Meer info: www.hethuis.be 

 
Poverello  
In onze samenleving hebben wij meerdere vormen van 

voedselbedeling, als gaarkeukens, voedselbanken, en 
plaatsen waar mensen die het nodig hebben tegen een 
symbolische prijs kunnen eten, zoals bij Poverello. Voor 

€ 1,20 kan je er een driegangenmenu krijgen. 70% van 

http://www.huisvanhetkindleuven.be/vrijwilligerswerk-huis-van-het-kind-leuven
http://www.huisvanhetkindleuven.be/vrijwilligerswerk-huis-van-het-kind-leuven
http://www.hethuis.be/


 

Program[ma] 2022-2023 

  
28 

 

ons voedsel krijgen wij, 30% kopen wij met geld dat wij 

ophalen. We zijn afhankelijk van vrijgevigheid, want we 
gebruiken geen overheidsgeld.  

In Leuven komen er dagelijks 70 tot 90 armen - wij 
noemen hen onze gasten - langs voor een middagmaal. 
Voor onze medewerkers, allen vrijwilligers, zijn hun 

behoeften niet enkel eten, drinken en slapen, maar ook 
welkom zijn, thuis komen, een luisterend oor vinden, 

hun waardigheid terugkrijgen. Bij Poverello mag 
iedereen volledig zichzelf zijn, iedereen wordt er gelijk 
behandeld, met respect voor ieders eigenheid. Er zijn 

verschillende vormen van engagement mogelijk (koken, 
afwassen, schoonmaken, de bar open houden, klussen, 

schilderen, een zieke bezoeken …), ook wat uren betreft. 

 
Samana Vlaams-Brabant en Brussel  
Wanneer je geraakt bent door ziekte of een beperking is 
regelmatig contact houden met anderen niet altijd zo 

vanzelfsprekend meer. Datzelfde geldt voor wanneer je 
als mantelzorger, dag in dag uit, de zorg voor iemand op 

je schouders hebt liggen. Samana bekijkt de wereld 
vanuit het perspectief van mensen met een chronische 
ziekte of zorgbehoefte en hun mantelzorgers. Met tal van 

activiteiten en projecten, in verschillende vormen en 
maten, willen we hun levenskwaliteit verbeteren. Het 

kan gaan van activiteiten in groep, tot één-op-één 
ontmoetingen, van een luisterend oor bieden, tot een 
avondje voetbal of cultuur, van fysieke, tot telefonische 

of digitale ontmoetingen. Ga aan de slag als 
huisbezoeker, vrijwilliger binnen de Duowerking of als 

vrijwilliger binnen de Buddywerking (specifiek voor 
deelnemers met een psychische kwetsbaarheid). Overal 

staat het warm en menselijk contact centraal.  
Bij het maken van de match wordt er rekening gehouden 
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met jouw interesses, mogelijkheden en verwachtingen.  
Meer info:  www.samana.be/word-vrijwilliger/  

       Minakshi.Motie@samana.be, 0473 56 48 70     

Het Roerhuis 
Ben je graag onder de mensen? Heb je zin om je passie 

of talent te delen of wil je gewoon een handje helpen en 
je sociaal engagement vergroten? Dan ben je van harte 

welkom als vrijwilliger bij OC Het Roerhuis! Het Roerhuis 
is een kleinschalige voorziening, net buiten de ring van 
Leuven, die woon- en dagondersteuning biedt aan 

volwassenen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking. ‘Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’ 

Zowel onze professionele begeleiders als onze 
vrijwilligers begeleiden onze volwassen cliënten, die heel 
wat levenservaring hebben, vanuit een gelijkwaardige 

basishouding, in wederzijdse dialoog, met respect voor 
ieders eigenheid en ieders recht op een kwaliteitsvol 

leven. Vrijwilligers komen wekelijks of maandelijks op 
vaste momenten of enkel bij bepaalde evenementen. Dit 
bepaal je zelf in functie van jouw agenda. Wat past het 

best bij jouw talent, interesse en verwachting?  
Een bezoekje brengen aan één of enkele bewoner(s):  
Deelname aan activiteiten. 

Ondersteuning tijdens vaste evenementen 

Logistieke ondersteuning: Of misschien heb jij zelf nog 

andere ideeën?   
 

Meer info: 

www.hetroerhuis.be; 

www.facebook.com/HetRoerhuis 

wilfried.jorissen@hetroerhuis.broedersvanliefde.be 

     016 310 308 

 

Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., 
projectverantwoordelijke van Lerkeveld.  

mailto:Minakshi.Motie@samana.be
http://www.hetroerhuis.be/
http://www.facebook.com/HetRoerhuis
mailto:wilfried.jorissen@hetroerhuis.broedersvanliefde.be
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Senior Support in Woonzorgcentrum Dijlehof & UZ 

Leuven 
Met Senior Support brengt UP studenten en senioren in 

contact met elkaar. We creëren verbinding over de 
generaties heen tijdens activiteiten die zowel jong als 
oud ontspannen, uitdagen of plezier brengen.  

UP slaat hiervoor de handen in elkaar 
met woonzorgcentrum (wzc) Dijlehof én UZ Leuven 

Campus Gasthuisberg. Dankzij deze unieke 
combinatie maak je kennis met de zorg voor, en de 
zorgen van, ouderen in verschillende leefomgevingen:  

• Neem ouderen mee op sleeptouw tijdens 

verschillende activiteiten in woonzorgcentrum 

Dijlehof.  

• Ondersteun bestaande activiteiten op de afdeling 
geriatrie.  

• Zet samen met andere student-vrijwilligers 
nieuwe initiatieven op voor patiënten op de 

afdeling geriatrie.  
Dit krijg je ervoor terug 

• Professionele ondersteuning door medewerkers 

van UP, UZ en wzc Dijlehof. 
• Vrijwilligersmomenten waarbij je kan reflecteren 

over je ervaring en kan leren van elkaar. 
• De mogelijkheid om je engagement voor Senior 

Support op te nemen in je I-Portfolio. 

  
Iets voor jou? 

Zet dan zeker 3/10 (19u - 21u) in je agenda en stel je 

kandidaat zodat we je kunnen contacteren voor een 
kennismakend gesprek. Info: 

cindy.vanasselbergh@kuleuven.be  

mailto:cindy.vanasselbergh@kuleuven.be
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Jezuïeten: wie zijn ze, wat heb je 

aan ze? 

 

2de semester – LV (Zaal 5) 

 

Jezuïeten zijn een bont gezelschap. Al 500 jaar waaieren 

ze uit in alle richtingen van de aardbol en geven het 

beste van zichzelf, met vallen en opstaan. Deze reeks 

laat je kennis maken met hun activiteiten en 

geschiedenis, en met de blik waarmee jezuïeten de 

wereld bekijken. We laten telkens een jezuïet aan het 

woord. En hopelijk komen we met elkaar in gesprek. 

 

• Ma 13/02 Nicolas Standaert s.j., Jezuïeten in 
China, geboetseerd door anderen 

Hoe vormen jezuïeten hun identiteit? Wel dat is net zoals 

bij elke mens: ze worden geboetseerd door anderen! 
Deze lezing zal aan de hand van het historisch voorbeeld 

van China aangeven hoe de Chinezen de jezuïeten 
gemaakt hebben tot wie ze zijn. En dit geldt nog steeds 
voor vandaag. 
 

• Ma 20/02: Rinald d’Souza s.j., Looking at 
Flanders from India (ENG) 

Rinald D'Souza researches twentieth-century 

Christianity in South Asia, particularly the cultural history 

of the Jesuits in the subcontinent. He is interested in the 

cultural role and practices of religion in the production of 

social identities. His PhD thesis examines the role of 

Jesuit print culture in the indigenisation of the Belgian 
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Jesuit mission in Ranchi, India. He maintains a blog at 

historiadomus.net 

 
• Ma 27/02: Rob Faesen s.j., Jezuïeten en 

studie van mystieke teksten 

Al bijna honderd jaar wijden Vlaamse jezuïeten zich aan 
de wetenschappelijke studie van de mystiek. In 1925 

werd een team van vier specialisten opgericht, het 
Ruusbroecgenootschap, dat snel internationale 
bekendheid verwierf, en tot vandaag bestaat. Wat is de 

betekenis en de zin van een dergelijk onderzoek? In deze 
bijeenkomst kijken we wat in de loop van de 

jaren verwezenlijkt werd. We lezen ook uit een paar 
mystieke schrijvers die bestudeerd worden." 
 

• Ma 6/03 Vana Chinappa s.j., The Jesuit 
contribution to science (ENG) 

From the beginning Jesuits were committed to the 
natural sciences. In the first colleges they taught 
mathematics and astronomy. Jesuit professors were in 

contact with key scientists like Galileo, Kepler, Huygens 
and Newton. Jesuit missionaries introduced European 

mathematics and astronomy to China and India; they 
made the first maps of America, Asia, and Africa; and 
brought to Europe the first news about the geography, 

animals, and plants of those lands. Therefore through 
research and invention they made, as religious, a 

contribution to larger society. 
 

Steeds van 20.00 u. tot 22.00 u. 

 

Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., 
projectverantwoordelijke van Lerkeveld.  
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Narratio 
Op bezoek bij de paters 

 

2de semester – LV of Maria-Theresiastraat 92, Leuven 

 

 

Ontmoeting, dat is het motto van deze module!  

Tussen paters en studenten, tussen generaties,  

tussen (soms letterlijk) verschillende werelden. De pater 

die verhalen kan vertellen over WO II, toen het brood 

harder was dan de tanden, uit de tijd dat auto's nog iets 

van de toekomst waren. Of de jonge pater, net 

aangekomen in dit land, die wijsheid deelt uit Afrika of 

India.  Maar denk ook aan je eigen verhaal van hier en 

nu, wat er onder de studenten leeft, hoe je cantus van 

de avond voordien was verlopen en nog veel meer. 

 

Deze module heeft als doel paters en studenten dichter 

bij elkaar te brengen. Gedurende een paar weken zullen 

jullie een gesprek aangaan met enkele paters.  

Het gesprek is spontaan en open, zonder dat het in een 

bepaalde richting wordt geduwd.  

 

Het gesprek kan plaatsvinden in Lerkeveld, maar ook in 

het jezuïetenhuis ‘Favre’, Maria-Theresiastraat 92, 

centrum Leuven.  
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• Do 16/02 

 

• Do 23/02 

 

• Do 02/03 

 

• Do 09/03 

 

Dit zijn richtdata – de concrete afspraken qua tijd en 

plaats worden gemaakt in onderling overleg. De 

deelnemers brengen coördinator P. Walter op de hoogte. 

 

Steeds van 20.00 u. tot 22.00 u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., 

projectverantwoordelijke van Lerkeveld.  
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Accende. Inspired Leadership – junior 

and senior edition 

 

2de semester – LV (Zaal 5) - module 

 

De coronacrisis heeft ons rustig bestaan tot op zijn 

fundamenten doen trillen. De wereld heeft des te meer 

nood aan goede leiders. Wil jij zo’n leider worden? Hoog 

tijd om er dan de juiste fundamenten voor te leggen. 

 

Met deze module willen wij aan jouw paradigma 

schudden en je denkkader verrijken. Op het einde van 

de module zal je een betere kijk hebben op jouw diepste 

motivaties. Je zult dieper inzicht verwerven in hetgeen 

je altijd al bezield heeft en dit onder woorden kunnen 

brengen. Je zult manieren ontdekken om krachtiger 

krijtlijnen voor je leven in kaart te brengen en je 

bezieling te delen met anderen. Kortom: wij zullen 

werken aan jouw persoonlijke strategie om je als 

inspirerende leider te ontwikkelen. 

 

Hoe zullen we dit doen? Wel, we zullen werken aan de 

hand van een helder denkkader en ons laten inspireren 

door leiders uit het bedrijfsleven, de politiek, de 

zorgsector en de sportwereld. We werken interactief en 

nemen de tijd voor persoonlijke reflectie. We willen je 

uitdagen om in actie te schieten. 

 



 

Program[ma] 2022-2023 

  
36 

 

We beginnen met een junior edition. De laatste sessie 

van deze reeks zal ook de start zijn van de senior edition, 

voor wie de module vorig jaar al volgde: 

 

 

• Wo 15/02: junior edition (1) 

 

• Wo 22/02: junior edition (2)  

 

• Wo 1/03: junior edition (3)  

 

• Wo 8/03: junior edition (4) + start senior 

edition (1) 

 

• Wo 15/03: senior edition (2) 

 

• Wo 22/03: senior edition (3) 

 

• Wo 29/03: senior edition (4)  

 

Steeds van 20.00 u. tot 22.00 u. 

 

De module wordt gefaciliteerd door Dirk van Tricht en 

een team dat bestaat uit ondernemers, mensen met 

ervaring in management en in Tier 1 consultancy, vooral 

burgerlijk ingenieurs, een advocate, een jurist uit de 

Brexit Task Force bij de EC en een priester 

met bijpassende achtergrond.  

 

Meer info op www.accende.be 

 

 

http://www.accende.be/
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Eigen kweek 

 

2de semester – Lerkeveld (Zaal 5) 
 

 

Di 21/02 Christophe Vos 

Zestig procent van al het geproduceerde plastic in 

West-Europa komt terecht op stortplaatsen met de 

gekende negatieve gevolgen voor het milieu. In deze 

sessie zullen we op een eenvoudige manier ingaan op 

circulaire economie, hoe plastics gemaakt worden en 

gerecycleerd naar nuttige andere stoffen die in 

bijvoorbeeld smeermiddelen terechtkomen of als andere 

plastics en hoe katalyse ons hierbij kan helpen. 

Di 28/02 Kristof Van Tricht 

Klimaat, bevolking, voedsel: onze wereld kent vandaag 
veel uitdagingen. Aardobservatie biedt ons een 

essentiële tool om deze uitdagingen van kort bij op te 
volgen. Satellieten meten dag en nacht de hartslag van 
onze planeet. De exponentieel toenemende 

hoeveelheden data vereisen geavanceerde machine 
learning technieken en big data processing om de juiste 

informatie te verkrijgen uit de data die satellieten ons 
toesturen.  
We verkennen recente ontwikkelingen in het domein van 

aardobservatie. Van Belgisch onderzoek tot grote 
spelers zoals Google; van grote Europese satellieten tot 

CubeSats ter grootte van een schoendoos.  
 
NOOT: Breng voor deze sessie zeker je laptop 

mee.  
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Di 7/03 Jonas Heylen 

From pixels to actions: computervisie voor autonome 

auto’s. Naarmate de race om zelfrijdende auto's 

dichter bij de finish komt, verleggen veel bedrijven de 

grenzen van de technologie om het laatste stuk te 

overbruggen. We maken in deze sessie kennis met 

verschillende technologieën die gebruikt worden in 

autonome auto's en leren hoe deze voertuigen de wereld 

om ons heen waarnemen. 

 

Di 15/03 Frederik De Ceuster 

Hoe ontstaan sterren, planeten, en uiteindelijk leven? En 
wat met die exotische zwarte gaten? In mijn onderzoek 
probeer ik de praktische problemen op te lossen om die 

vragen te kunnen beantwoorden. Ik laat zien hoe 
we astrofysische objecten als het ware uit de hemel 

plukken en vastleggen in computermodellen. 
 

 

Steeds van 20.00 u. tot 22.00 u. 

 

 

 

Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., 

projectverantwoordelijke van Lerkeveld.  
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Let’s sing 
 

2de semester – LV (Zaal 10) 

 

 

Heb je zin om te zingen met mede-Lerkies en mede-

Dondeynianen? Dan is deze module voor jou! 

Smeer je stembanden maar alvast, want in deze module 

zullen we in koor zingen, onder begeleiding van mezelf, 

ex-Lerkie Andreas! We zullen enerzijds bekende 

klassiekers zingen, en anderzijds muziek met een 

diepere betekenis. Om ook andere mensen te laten 

genieten van het resultaat, zullen we na de sessies als 

koor onze zangtalenten tentoonstellen op het 

Lenteconcert! 

 

Wie moet zich inschrijven voor deze module? Er is geen 

muzikale kennis vereist om te mogen meezingen. Als je 

graag zingt en sfeer maakt, schrijf je dan zeker in! 
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• Do 2/03 

 

• Do 9/03 

 

• Do 16/03 

 

• Do 23/03 

 

 

 

 

 Steeds van 20.00 u. tot 22.00 u. 

 

 

 

We werken toe naar het Lentecconcert dat in de week 

vóór de Paasvakantie zal vallen (week van 27-30 maart 

2023 – onder voorbehoud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Deturck studeerde bio-ingenieur en was 

jarenlang student in Lerkeveld. Wegens zijn passie voor 

muziek, is hij enthousiast deze module in zijn voormalige 

studentenresidentie te begeleiden. 

 


