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nieuwsbrief van het CVO Leuven-Landen

Edito
Beste lezer

H

et einde van het schooljaar 2010-2011 nadert.
Traditioneel bieden we jullie dan ook de laatste
editie aan van onze huiskrant.

We blikken tevreden terug op dit schooljaar. Ons
cursistenaantal is opnieuw gestegen. Het team is bijzonder
blij te kunnen vaststellen dat we een gezonde mix hebben
van nieuwe en trouwe cursisten. Het is voor ons uiteraard
een leuke opsteker dat jullie onze inspanningen weten te
appreciëren.
In dit nummer zetten we het volgehouden
uitwisselingsproject binnen het Tweedekansonderwijs in
de kijker. Verschillende opleidingen gingen op extra muros:
Granada, Le Marche, Luik.
Ook mochten we financieel expert Paul D’Hoore in ons
centrum verwelkomen voor een interessante lezing.
De vakgroep “informatica” organiseerde een erg succesvolle
quiz.
Ook in het tweede semester van dit schooljaar deed het team
inspanningen om een gevarieerd aanbod aan activiteiten te
organiseren.
De laatste activiteit van dit schooljaar komt er aan: de
proclamatie en het CVO feest. Ik hoop jullie te mogen
begroeten op 18 (CVO Leuven), 23 (CVO Landen) of 30 juni
(TKO Leuven). Aan allen een rustgevende vakantie … en tot
volgend schooljaar.
Veel leesplezier met deze editie.
Gunther Degroote
Directeur
Interculturele ontmoeting in Zweden, zie blz. 7
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Onder collega’s
Waarom heet ons centrum CVO Leuven-Landen?
Meer dan tegels en bakstenen.

I

n 1985 krijgt Landen zijn stadstitel terug, die het in 1795
verloren had. Jawel, dit jaar bestaat Landen 800 jaar en
dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Dankzij de spoorlijn en
de E40 is het stadje een bescheiden groeipool. Het ligt op een
steenworp van de taalgrens met namen als Hélécine, Orp-leGrand en Lincent. In deze oksel in het zuidoosten van VlaamsBrabant heeft het CVO Leuven-Landen een ‘filiaal’. We staken
ons licht op bij directeur Gunther Degroote en ‘filiaalhoudster’
Katty Brouckmans.
Hoe komt het dat Leuven en Landen bij elkaar horen?
Gunther Degroote: Door het decreet van 2 maart 1999 werd het
volwassenenonderwijs grondig hervormd. De scholen voor sociale
promotie, ook wel avondscholen genoemd, werden allemaal cvo’s:
centra voor volwassenenonderwijs. Een bijkomende voorwaarde was
dat een cvo voldoende uren had, en Landen kwam daar niet aan, ook
nu niet. Een fusie leek de enige uitweg. En vanaf september 1999 gaan
we dus samen door het leven.
Klopt het dat het dankzij Landen is dat wij in Leuven ook
Nederlands mogen geven aan anderstaligen?
Gunther Degroote: De fusie had ook voordelen voor Leuven. De
gefusioneerde instellingen mochten namelijk alle opleidingen
aanbieden die al tot hun onderwijsbevoegdheid behoorden, en voor
Landen was daar inderdaad NT2 bij. Die opleiding hoefden we dus niet
meer aan te vragen.
Het cvo in Landen ligt vlakbij de taalgrens. Zijn er veel Walen die
Nederlands komen leren en wat zijn hun beweegredenen?
Katty Brouckmans: Uiteraard zijn er heel wat gegadigden. Je kunt
stellen dat de mensen voor de spoorlijn Nederlands spreken en achter
de spoorlijn Frans. Grootouders willen hun kleinkinderen helpen die
Nederlands krijgen in de Waalse kleuterschool, Franstalige ouders met
kinderen in Landense scholen willen het huiswerk kunnen volgen van
hun kids en er zijn ook Franstaligen die in Landen wonen en zich in
het Nederlands verstaanbaar willen maken. Ja, ja, het gaat de goede kant op bij ons. Bovendien geven we NT2 in het
asielcentrum van Bevingen, Sint-Truiden.

Katty Brouckmans en de auteur

Naast bedrijfsbeheer, talen, informatica en grafische technieken hebben jullie ook een apart
aanbod: bouw en houtbewerking. Wie komt daar op af?
Katty Brouckmans: Houtbewerking is vorig jammer genoeg afgevoerd. Voor onze afdeling bouw
hebben we hobbyisten en mensen die de werkzaamheden op hun bouwterrein beter willen opvolgen.
Nieuw sinds dit schooljaar is de cursus Stukadoor. Wie de cursus Tegelzetter volgt en het certificaat
Bedrijfsbeheer behaalt, kan zo als zelfstandige aan de slag.
Zijn er daarnaast nog andere dingen waarin jullie van Leuven verschillen?
Katty Brouckmans: Onze school is vooral een avondschool. De mensen komen moe thuis van het werk
en willen in alle rust hun hobby kunnen uitoefenen: les volgen. De groepen zijn ook kleiner, zodat het er
allemaal wat gemoedelijker aan toe gaat.
Is de kleinschaligheid van Landen een troef of een nadeel? Brengt het de leefbaarheid van het
centrum niet in gevaar?
Katty Brouckmans: De kleinschaligheid is een troef en de betrokkenheid van de cursisten is heel groot,
wat we kunnen merken aan de jaarlijkse feesten, maar ja, de leefbaarheid is inderdaad een vraag
waarmee we elke dag opstaan en gaan slapen. Toch kan ik met een zekere fierheid zeggen dat het aantal
cursisten dit jaar gestegen is, ondanks het wegvallen van de populaire houtafdeling.
Meer weten over het cvo: www.cvolanden.be.
Meer over 800 jaar Landen: www.landen800.be of info@landen800.be
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Op stap
Semana Santa in Granada

T

ijdens de paasvakantie trokken de cursisten Spaans naar
Granada om er een taalcursus te volgen en de typische
Semana Santa te beleven. Een verslag.
’s Morgens om 8 uur valt iedereen van onze groep binnen in het Instituto
Don Quijote voor het afleggen van een niveautest. Om te acclimatiseren
krijgen de cursisten van CVO Leuven nog een korte kennismakingstocht in
de omgeving van onze school. Na een korte lunchpauze begint iedereen
aan de lessenreeks en we vliegen er meteen met volle kracht in, want door
de Semana Santa wordt het lessenprogramma, dat normaal over vijf dagen
loopt, gecomprimeerd tot drie dagen. Dat worden lange dagen…
Na drie dagen conversatie, grammatica en nog veel meer leidt gids Pablo ons
door de prachtige wijken Albaicin en Sacromonte.
Semana Santa is toch zeer speciaal en uniek: in Granada alleen al zijn
er veertig processies tijdens de goede week. We maken er kennis met
de “pasos”, enorme beelden gedragen door een massa mensen en de
“penitentes”, mannen en vrouwen in een lang kleed met een enorme pinnenmuts.
Maar aan alle mooie dingen komt een eind: woensdagavond nemen we al afscheid van twee leden van onze groep, de rest vertrekt op zaterdag
in een licht verspreide slagorde.
Ons avontuur in Granada zit er op. En volgend jaar?
Pieter Renmans

Op naar Liège...
met onze cursisten Frans
naar een voormalig prinsdom ... een uitgelezen kans.
De NMBS was op tijd, tot éénieders jolijt
en de zon van de partij, vrank en vrij.
Voor ieder wat wils
dankzij een dorstlessende Péket of Pils.

Fris en monter nèt voor de beklimming van
de trappen van Bueren.

Luik smaakt naar meer
lezen over Simenon, Santiago Calatrava of Saint Lambert,
flaneren doorheen kleine steegjes, binnenpleintjes en pittoreske plekken
boulettes à la Liégeoise en crêpes au sarrazin met sirop de Liège voor
lekkerbekken.
Want….gaat de liefde van man én vrouw niet door de maag?
Restaurants, café’s, brasseries en staminées…
Kiezen wordt een plezierige plaag
Frans, Spaans, Italiaans en ja, … zelfs Vlaams en Vietnamees!
Buikje rond?
Dan gaan we weer voor gezond!
Op naar de citadel, de trappen van Bueren
beklimmen, het leek uren te duren
en deed onze benen verzuren;
eens boven konden wij dan -eindelijk- naar de skyline van Liège turen!
Ze zindert na, broeit en prikkelt, la Cité Ardente
onaangekondigd, gastvrij en charmant!

Het station van Luik of een stevig staaltje
architectuur à la Calatrava.

Els Baestaens - Marjanne De Cuyper - Muriel Kerrels

CVO Leuven-Landen centrum voor volwassenenonderwijs
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Cucinare in italiano

V

an 17 tot 22 april hadden een groep van 47 CVO-aanhangers,
bestaande uit docenten Italiaans, cursisten Italiaans van diverse
niveaus en enkele supporters afspraak in Le Marche om hun praktische
kennis van het Italiaans te toetsen en uit te breiden. Italië en culinaire
geneugten horen samen, een ideale manier dus om taal- en culinaire
vaardigheden bij te schaven in een prachtige omgeving.
Het werd een avontuur! ‘s Morgens om 10 uur wijn degusteren, olijven leren vullen,
gepaneerd konijn uit de oven toveren, parelhoen tot een sappig gerecht omvormen,
koffie maken en drinken op alle uren van de dag. Onze Italiaanse cuochi legden ons
alles met veel enthousiasme haarfijn uit. Het meest waren we toch onder de indruk
van de Italiaanse mamma’s die de keuken tot hun domein weten en die met een
ongelooflijke snelheid het deeg voor de pasta’s bereiden.
Le Marche was voor velen onder ons een ontdekking. Een prachtig heuvellandschap, typische dorpjes op de top van de heuvels, het jonge
lentegroen, de ontelbare lentebloemen langs de wegen…je zou voor minder wegdromen.
Naast de “harde werktijden” werd er ook gezorgd voor ontspanning en teambuilding: quiz, karaoke, film, een gezellige babbel.
We zijn dus weer een mooie ervaring rijker en willen de organisatoren danken voor het initiatief en de kans die ze ons gaven om een minder
toeristisch deel van Italië te leren kennen.
Arlette Cornière - Florence Fox

Cursussen onder de loep
CVO + CEVORA = administratief bediende

Gezond verstand...

Z

... meer heeft een mens niet nodig om naar
de beurs te trekken. Dat was de conclusie
van de druk bijgewoonde gespreksavond
met Paul D’Hoore.

oek je werk, of ken je iemand die werk zoekt, wil
je wel eens iets anders op professioneel vlak en
ben je niet bang van administratie… dan hebben we
misschien iets voor jou.

Al meer dan 10 jaar werkt ons CVO samen met Cevora,
het opleidingsorgaan van het Paritair Comité 218 (voor de
bedienden).
Samen organiseren ze op de campus van Kessel-Lo vier
opleidingen tot algemeen bediende, met als opties
boekhouding, personeelszaken, management assistant en
onthaal.
Elke opleiding bestaat uit een meer theoretisch gedeelte in
de klas en 6 weken stage in een bedrijf. De vakken die de
cursisten krijgen zijn praktijkgericht: het volledige Officepakket komt aan bod, daarnaast is er veel ruimte voor
schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands,
Frans en Engels en dan heeft elke optie nog zijn specifieke
vakken.
Het goede nieuws is dat het volgen van deze opleiding een
bijna gegarandeerd succes is tot het vinden van een baan in
deze sector. Een aantal cursisten mag zelfs meteen aan de slag
op hun stageplaats.
De cursisten die deze opleiding volgen, zijn van diverse
pluimage. Leeftijd speelt absoluut geen rol, maar inzet en
motivatie des te meer. De cursus is immers een serieuze
tijdsinvestering: je volgt vier maanden en half volle dagen les.
We verwachten wel dat onze cursisten voldoende Nederlands
kennen, en dat ze het niveau hoger secundair onderwijs
hebben via een diploma of door ervaring.

De afdeling Boekhouden nodigde de
financieel expert uit om toelichting te
geven bij de recente beursevoluties en de
ups en downs van het spaargeld. In een
boeiende, gemoedelijke babbel schetste
D’Hoore op een heldere manier het huidige
beurslandschap en de –vermoedelijketoekomst.
Al heeft hij geen glazen bol, voor de aandeelhouder ziet het er toch niet
slecht uit.

Van verfpot naar computer

W

Wil je meer weten?
www.cevora.be of www.jobber.be
Je kan ook een mailtje sturen naar Lea De Bie, coördinator
voor werkzoekendenopleidingen binnen het CVO: lea.de.bie@
cvoleuven.be

outer Vanderbruggen werkte 7 jaar
als schilder in de bouwsector. Om
zijn informatica- en talenkennis aan te
scherpen besloot hij het vijfde en zesde jaar
middelbaar onderwijs over te doen in het
Tweedekansonderwijs. Vervolgens begon hij
aan het graduaat Boekhouden. Toen hij in 2010
onverwacht werkloos werd, greep hij de kans om
via het ESF het attest hulpboekhouder te halen
in het CVO. Hij kon bovendien onmiddellijk aan
de slag als boekhouder op de veiling van SintTruiden. Ondertussen zit Wouter in het tweede jaar
Boekhouden, een studie die hij combineert met
zijn job. Al is de combinatie soms erg zwaar, toch heeft Wouter geen spijt
van zijn keuze. Meer nog, hij overweegt zelfs om na de opleiding in het CVO
naar de hogeschool te gaan en zijn kennis van het zakelijk taalgebruik op te
frissen. Als boekhouder in een internationaal bedrijf heeft hij immers vaak
te maken met buitenlandse klanten.

Els Borghys

Dorinda Dekeyser
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Het Grootwarenhuis van het Belgisch Federalisme

I

n oktober ontving de afdeling Rechtspraktijk Frédéric Amez, grondwetspecialist aan de FUSL (Facultés
Universitaires Saint-Louis in Brussel), als gastspreker voor het vak “Grondwettelijk recht”. In onberispelijk
Nederlands sprak hij over het “Personeel en Territoriaal Federalisme”, begrippen die mee aan de basis liggen van de
huidige politieke impasse. Bij een “Territoriaal Federalisme” kent men rechten en vrijheden toe aan personen die
verblijven op een welomschreven grondgebied.
Bij een “Personeel Federalisme” kent men die rechten en vrijheden toe aan her en der verspreide en erkende
gemeenschappen. Vandaar ook de eis om Franstalige taalrechten in Nederlandstalige gemeenten. Frédéric Amez
ging ook de klassieke staatkundige pijnpunten niet uit de weg: wat met de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel en
wat met: B-H-V.?
Gelet op het spervuur aan kritische vragen vanuit de cursistengroep had deze gast alleszins voor een opgemerkte
en gesmaakte intrede gezorgd.
Mattias Hoebeke

C’est arrivé près de chez vous

Bijt in je vrije tijd

Informatica kwist

O

p donderdag 7 april zetten onze anderstalige
cursisten met smaak hun tanden in een dag vol
vrijetijdsactiviteiten. Het programma zag er dan ook
overheerlijk uit: 45 workshops met verrukkelijke namen als
Afrikaans koken, Klussen in huis, Taijiquan of Muziek over
de daken van de stad.

Het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en de Integratiedienst
van Leuven hadden Bijt in je vrije tijd speciaal voor cursisten
Nederlands opgezet. Veel anderstaligen willen graag in het
Nederlands oefenen, maar de stap naar een Nederlandstalige
vereniging blijkt vaak te groot. Bijt in je vrije tijd gaf hen de kans
om vrijblijvend kennis te maken met het aanbod van een resem
verenigingen in het Leuvense. De workshopbegeleiders kregen
vooraf een training in toegankelijk taalgebruik.
Maar wat vonden onze cursisten er nu eigenlijk zelf van? Een greep
uit hun reacties: “De workshop was leuk en de sfeer was fantastisch!”
– “De workshopbegeleiders waren heel vriendelijk en we hebben
veel gelachen.” – “Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen.” –
“Zoveel lichaamsbeweging, dat is geweldig!” – “Ik heb alles kunnen
begrijpen!”.
Het is dus overduidelijk: wat ons betreft, mag het volgend jaar weer

D

e vakgroep informatica pakte op 1 april niet uit met
een aprilvis, maar wel met een ict-quiz van formaat.

Dertig ploegen toonden zichzelf van hun strijdlustigste kant. Geek
– Watson – McCrash – LimeWire waren enkele antwoorden uit de
meerkeuzeronde. Een muziek-, logo-, Youtube- en beeldpuzzelronde
zorgden voor een luchtige, informatieve en boeiende quiz
met “Informatie Communicatie Technologie” als rode draad.
Praktijkopdrachten op de laptop mochten niet ontbreken en ook de
kennis over Leuven werd grondig getoetst. De 4 koppige jury was
streng, maar rechtvaardig. Het was een gezellige en leerrijke avond.
Een geslaagde eerste editie!
Annelies Verrycken

Marina Bruelemans

CVO Leuven-Landen centrum voor volwassenenonderwijs
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Leve de schoonmoeders !
“Gemengde gevoelens: je schoonmoeder in een ravijn zien rijden met je nieuwe auto.”
H. Youngman, Amerikaanse stand-upcomedian (1906-1998)

O

ok dit jaar vond op 5 april in de lokalen van de avondschool van het CVO Landen een
interessante uitwisseling plaats. Twee klassen van het CVO Leuven-Landen namen aan
dezelfde les deel: enerzijds de groep Frans niveaus 6 en 7 van Leuven en anderzijds het hoogste
niveau Nederlands voor anderstaligen van Landen.

Het principe van de uitwisseling was heel eenvoudig: de studenten van de cursus Frans spraken alleen Frans
en vice versa.

La petite bibliothèque grinçante: Les
belles-mères. Chiflet & Cie.
Illustration Duvigan

Vorig jaar was het thema: “ België: verschillen en gelijkenissen tussen Noord en Zuid.” Maar dit jaar kregen
wij iets anders op ons bord: “ Schoonmoeders en o.a. de relaties tussen schoonmoeders en schoondochters.”
Een woelige relatie, een onderwerp zo oud als de wereld. Afgezaagd ? Goed voor boulevardtoneel, voor een
griezelroman of voor een sprookje?
Cartoons, foto’s, quotes, teksten, striptekeningen en filmpjes mondden uit in adviezen en in geanimeerde
discussies over vooroordelen en culturele verschillen. Volgens onze Taiwanese, Roemeense en Nigeriaanse
medestudentes bestaan er overal ter wereld grote tegenstellingen, afhankelijk van de religie, de opleiding en
vooral van de plaats van de vrouw in de maatschappij.

Na drie uur had iedereen het bewijs geleverd dat zij of hij een goede kennis van de taal van de ander heeft. Dat was het doel van de les. Is dat
niet de beste manier om met anderen in goede verstandhouding te kunnen leven? Wij zijn vragende partij voor die leuke uitwisselingen in een
ontspannen, vrolijke en leerrijke sfeer en kijken alvast uit naar de volgende keer.
Jean-Marie Leblanc (Nederlands 7) Lut Janssens (Frans 6)

De wereld in het CVO

CVO zingt en swingt²

O

p 18 februari organiseerde de afdeling in samenwerking met de
groep Nederlands Tweede Taal de eerste ‘Language & Liquids’avond. De bedoeling was om de studenten vreemde talen van het CVO op
een ongedwongen manier in contact te brengen met moedertaalsprekers
van het Engels, Spaans, Frans, Arabisch, Duits en Italiaans.

Het is nog vroeg, maar noteer nu al de datum van onze
tweede talenfuif. Op vrijdag 18 november 2011 om 20
uur zetten Markie Markie and The Divine Sugar Babes
het CVO voor de tweede keer op stelten. Daarna blaast
Eddy Is in da House iedereen op de dansvloer.
130 deelnemers van verschillende nationaliteiten en alle continenten zakten af naar
de grote zaal van het CVO om daar met elkaar te converseren. Dit onder het genot
van een drankje, verstrekt aan democratische prijzen, waardoor de tongen al snel
loskwamen. Ook de Leuvense schepen Mohamed Ridouani was aanwezig. Het einde
van de avond was voorzien om 22 uur, maar na afloop zijn verschillende mensen
nog de stad ingetrokken om daar verder – in vele talen – te verbroederen. Dankzij
‘Language & Liquids’ hebben buren van diverse origine elkaar beter leren kennen.
Omdat de reacties op deze avond eensluidend enthousiast waren, werd prompt
besloten om aan het initiatief een vervolg te geven: op 27 mei staat de volgende
‘Language & Liquids’ gepland. Hopelijk wordt hiermee een mooie traditie ingezet van
gezellige en verrijkende internationale ontmoetingen.
Peter Venmans
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In Europa
Interculturele ontmoeting in Zweden

H

et Grundtvigproject “On the right track” is op kruissnelheid. Eind maart vond
de tweede projectmeeting plaats in Malmö (Zweden). Er gingen ook enkele
cursisten Nederlands mee om ideeën uit te wisselen over trajectbegeleiding binnen
Europa. Een verslag van Yukiko Kobayashi, cursiste NT2.

De bijeenkomst van “On the right track” werd een ervaring om nooit te vergeten. Tijdens de
vergadering heb ik naar de presentatie geluisterd over de omstandigheden van de asielzoekers
en immigranten in Zweden. Vroeger duurde het gemiddeld 7 jaar vooraleer een immigrant een
job vond. De Zweedse regering wil deze periode tot ongeveer een jaar verminderen. Als je voor
het SFI- (Swedish For Immigrants) examen slaagt, kan je een bonus krijgen. De bonus is maximaal
12.000 Zweedse kronen (€ 1.327)! Ik vind dat dit systeem veel immigranten kan motiveren, omdat
het niet gemakkelijk is om de taal lang te blijven leren. Ik heb ook een school bezocht. Daar
luisterde ik naar de Zweedse les en praatte met een student. Hij heet Ousman en komt uit Gambia. In Malmö woont hij al 3 jaar. Daar heeft hij
helaas nog geen job gevonden. Maar volgens hem is het onderwijssysteem in Zweden heel goed. Het was interessant om te horen wat de student
vindt.
Bovendien was het ook interessant dat ik discussieerde met de studenten uit verschillende landen: Zweden, Denemarken, Polen en Turkije. De
redenen waarom ze de taal van het gastland willen leren, zijn verschillend. Ik werd gemotiveerd om verder Nederlands te leren.
Op de laatste dag maakten we een uitstapje en genoten van de mooie natuur in Skåne. Tijdens het uitstapje praatte ik veel met een studente uit
Soedan.
De vijf dagen in Malmö ging snel voorbij, maar het was een waardevolle ervaring en een mooie herinnering.
Yukiko Kobayashi

Duits TKO op bezoek in Leuven …

Z

oals ondertussen wellicht bekend is, bestaat er sinds 2003 een partnerschap tussen het
Tweedekansonderwijs van Leuven en het Driland Kolleg in Gronau. Vorig jaar stuurde
Leuven een groep gemotiveerde cursisten en leerkrachten Duits naar Gronau; dit jaar
organiseerde de richting secretariaat-talen een tweedaags programma voor hun Duitse
partners.

Tijdens een officieel ontvangstmoment benadrukte Katja Scheel, onze adjunct-directeur met Duitse roots, nog
eens het belang van dit ‘Austauschprojekt’: ‘sich austauschen’ is immers een werkwoord dat het uitwisselen van
ervaringen en meningen impliceert. De Duitse cursisten hadden onder leiding van leerkracht Nederlands Marc
Temme ook een aantal cadeaus voor zoveel hartelijkheid meegebracht. Alle attenties verwezen naar het Duitse
volkslied dat niet alleen de Duitse vrouwen maar ook de
Duitse wijn en muziek verheerlijkt:
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang
sollen in der Welt behalten
ihren alten schönen Klang.
Hierna konden de Duitse cursisten samen met hun Belgische collega’s enkele lessen bijwonen.
Later discussieerden ze in groepjes over de omgang tussen leerkrachten en cursisten in het
Tweedekansonderwijs, over de verschillen tussen mannen en vrouwen en over het belang van
kennis versus vaardigheden in het volwassenenonderwijs. Het ijs werd tenslotte finaal gebroken
tijdens het bijwonen van ‘Immaculata’, een theaterstuk in een regie van collega Steven Devillé.
Collega en stadsgids Rita Debecker overtuigde ons Duits gezelschap tijdens een culinaire tocht
door de stad waarbij onze gasten konden kennismaken met enkele gastronomische Leuvense tradities.
Volgend jaar zetten de cursisten secretariaat-talen opnieuw koers naar Duitsland. Bovendien beloofde schepen Mohamed Ridouani de
organiserende leerkrachten Marc Temme en Arnoldine Peters voor hun jubileumeditie in 2013 een heuse receptie in het Leuvense stadhuis.
Arnoldine Peeters

CVO Leuven-Landen centrum voor volwassenenonderwijs

7

mei 2011

PasaPorte

Achter de schermen
De tuin van Mark

D

at collega Mark Michiels een bezige bij is, wisten we al lang.
Als anglofiel gaat hij elk jaar op reis met zijn studenten naar een of andere
verrassende plek waar Engels gesproken wordt. U kent Mark ook via onze
PasaPorte met de rubriek Onder collega’s, waarin hij minder bekende facetten
van het CVO probeert te schetsen. Vorig jaar slaagde Mark er bovendien in om
als Markie Markie een hele zaal uit de bol te laten gaan en hij wil dat in het
najaar overdoen, en nog straffer. En nu verrast hij ons opnieuw met De tuin
van de rector, een toeristische gids over onze grote broer, de K.U.Leuven. Het is
trouwens een beetje een CVO Leuven-Landen-boek geworden, want naast de
auteur zijn ook de fotografen Martine Soille en Chris Luyten kind aan huis. En
meester-tekenaar Leo Fabri, die de prachtige poster ontwierp, woont naast de
deur.
Hoe ben je op het idee gekomen om een toeristische gids te schrijven over de K.U.
Leuven?
Paradoxaal genoeg is er al veel gepubliceerd over de K.U.Leuven, maar één doelgroep werd
daarbij constant vergeten: de doorsnee toerist en zelfs de gewone Leuvenaar. Er bestond
geen enkel bevattelijk boek over de hele universiteit. En dan heb ik het maar zelf gedaan.
Wat vind je dan zo aantrekkelijk aan de universiteit?
In de eerste plaats is de K.U.Leuven uiteraard een onderwijs- en onderzoeksinstelling van
formaat, maar ik beschouw ze in één klap ook als een toeristische topattractie. Neem nu het
Groot Begijnhof, vlakbij het CVO. Wedden dat veel cursisten dat niet eens kennen, terwijl het een unieke site is. Als de unief het niet gerestaureerd
had in de jaren zestig, zaten we nu naast een hoop moderne studentenblokken. Of neem het kasteel van Arenberg. In welke universiteit ter
wereld kunnen ingenieurs-architecten hun plannen tekenen in een kasteel? Ik woon
naast de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. In de loop der jaren heb ik de site
zien evolueren van een parkeerterrein met lelijke, onpersoonlijke gebouwen tot een
aantrekkelijke campus. Geloof me, de unief is een vat vol verrassingen.
De tuin van de rector is verkrijgbaar bij Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9, 3000 Leuven of in
Standaard Boekhandel. 168 pagina’s, met kleurenfoto’s. Verkoopprijs: 20 euro.

Collega Mark slaagt er moeiteloos in een afgeladen Promotiezaal in te pakken met een
indrukwekkend pleidooi om van de K.U.Leuven een toeristische topattractie te maken.
Foto: Carola Rummens

Personalia
Pieter Van Der Aa (Fotografie) kreeg een dochtertje, Fran. An Vanbiervliet (Engels) is bevallen van een zoontje, Merillio. Elvira Knaepen (Informatica)
is bevallen van een dochtertje, Elena. Shideh Afshoon (secretariaat) is bevallen van een zoontje, Maxim. Greet Van Roy (NT2) is bevallen van een
dochtertje, Noor. Proficiat!!!

Colofon
Redactie: Marina Bruelemans, Dorinda Dekeyser, Mark Michiels, Peter Venmans
Foto’s: Bert Bakkers, Mieke Cocle, Will De Neyer, Myriam Hayen, Yukiko Kobayashi, Pieter Michels, Veronique Minten, Carola Rummens, Tom
Vanquaethem
Lay-out: Karen Verheyden
Werkten mee aan dit nummer: Els Baestaens, Els Borghys, Katty Brouckmans, Marina Bruelemans, Arlette Cornière, Marjanne De Cuyper, Gunther
Degroote, Dorinda Dekeyser, Chris De Roover, Florence Fox, Mattias Hoebeke, Lut Janssens, Muriel Kerrels, Yukiko Kobayashi, Jean-Marie Leblanc,
Mark Michiels, Arnoldine Peeters, Peter Venmans, Annelies Verrycken
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