Hogeschool UCLL • Persuitnodiging voor vrijdag 31 maart 2017

Hogeschool UCLL en Stad Leuven geven officieel startschot
Techniek & WetenschapsAcademie in Heverlee met feest
TWA biedt naschoolse activiteiten voor kinderen en scholen
Op 31 maart wordt de Techniek- en WetenschapsAcademie (TWA) in Heverlee feestelijk
geopend met o.a. een ‘levende tentoonstelling’. Stefan Verheyden, directeur Beheer van
hogeschool UCLL en Mohamed Ridouani, Leuvens schepen van Onderwijs, knippen die
vrijdag het lint door op de tonen van het Techniek- en Wetenschapslied en omringd door
helikoptertjes die kinderen eerder die dag zullen maken.
Pers is welkom. Tussen 16u en 18u gaan de kinderen aan de slag en krijgt u een demonstratie te zien
van de verschillende workshops die de academie aanbiedt. U kan op dat moment ook al de schepen en
de UCLL-medewerkers interviewen. Om 18u volgt de officiële opening.
Wanneer? Vrijdag 31 maart, vanaf 16u
Waar? Flos Campi (gebouw N, UCLL), Naamsesteenweg 335, 3001 Heverlee
Contact ter plekke Suzanne Nelissen, coördinator TWA Heverlee, UCLL: 0477 476 486
Interviews vanaf 16u met schepen Mohamed Ridouani, medewerkers UCLL

•
•
•

Programma
16u: ‘levende tentoonstelling’
Kinderen geven een demonstratie van het aanbod aan workshops en maken mini-mugcakes en
T&W-Academische helikoptertjes voor het officiële openingsmoment.
18u: officiële opening
Kinderen brengen het wetenschaps- en technieklied begeleid door het koor De Orgelpijpjes.
Toespraken door Mohamed Ridouani, schepen van Leuven, en Stefan Verheyden, directeur beheer
UCLL.
Doorknippen van het lint.

Perscontact
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, hogeschool UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931
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 Leuven-Limburg 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 LeuvenLimburg, 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.

