Hogeschool UCLL • Persuitnodiging vrijdag 10 maart 2017

Studenten hogeschool UCLL openen The Pop Hub in Genk’s Oudgemeentehuis
Laatstejaars KMO & Ondernemen koppelen opening aan bijzondere actie voor
goed doel
Nadat ze al twee keer de Molenstraat in rep en roer zetten met hun pop-up winkels,
openen de laatstejaars KMO & Ondernemen van UCLL’s Campus Diepenbeek dit jaar The
Pop Hub in het voormalige stadhuis van Genk. Ook nu gaat de opbrengst naar een goed
doel en dat gaat dit jaar gepaard met een bijzondere, hartelijke actie. Vrijdag openen de
28 studenten van UC Leuven-Limburg hun 6 pop-ups officieel tijdens een persmoment,
samen met hun partners Stad Genk, Unizo-Limburg en Limburg Startup.
Datum: vrijdag 10 maart 2017, 11u
Locatie: Bar Lumière, Oud-gemeentehuis, Hoogstraat 2, 3600 Genk
Programma
11u00-11u30: verwelkoming & toespraken
 Verwelkoming door Frank Heusdens, opleidingshoofd Bedrijfsmanagement UCLL
 Studenten UCLL presenteren pop-up stores en actie voor het goede doel
 Toespraak door Sergio Destino, pers- en communicatieverantwoordelijke Unizo-Limburg
 Toespraak door Anniek Nagels, schepen Studentenbeleid en Lotte Trippaers, schepen
Economie, Stad Genk
11u30: mogelijkheid tot individuele interviews & rondgang in pop-up stores met studenten
Contact
Hogeschool UCLL: Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie: 0473 736 919 • jan.withofs@ucll.be
Stad Genk: Vanessa Broux, diensthoofd Communicatie: 0477 64 20 81
Unizo-Limburg: Sergio Destino, pers- en communicatieverantwoordelijke: 0473 49 08 32

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de
interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar
onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op
persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent
en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik
naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

