
Emeritaatsviering professor 

Joseph Schoenaers 
Academische Zitting 

Bekijk de webversie 

Professor Constantinus Politis, diensthoofd Mond-, Kaak- en 

Aangezichtschirurgie UZ Leuven en professor Reinhilde Jacobs, divisiehoofd 

van de OMFS-IMPATH groep

hebben het genoegen u uit te nodigen op de

academische zitting ter gelegenheid van het emeritaat 
van professor Joseph Schoenaers

De zitting heeft plaats op zaterdag 30 september 2017 om 17.00 uur in de Grote 

aula van het Maria Theresia college, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven.

PROGRAMMA ACADEMISCHE ZITTING:

17.00 - 18.00 uur

Prof. em. Guy Mannaerts

Prof. em. Paul Broos

Muzikaal intermezzo            

Prof. Jan Goffin

Prof. em. Eric Fossion

Muzikaal intermezzo 

Prof. Antoon De Laat

Prof. em. Paul Stoelinga

Muzikaal intermezzo

Prof. Joseph Schoenaers

18.00 - 19.30 uur   Feestelijke receptie

De muzikale intermezzi worden verzorgd door Hugh Desmond en Stijn Kuppens.



PRAKTISCH

De academische zitting en de receptie zijn vrij toegankelijk mits voorafgaandelijke inschrijving.

Mogen wij u vriendelijk vragen uw aanwezigheid te bevestigen voor woensdag 20 september.

Tijdens de academische zitting wordt de toga gedragen.

Na de academische zitting is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het avondfeest in de 

Salons Georges, € 85 / persoon.

Inschrijving door overschrijving van het gepaste bedrag op het rekeningnummer

IBAN: BE22 7350 4515 9447, BIC: KREDBEBB met begunstigde LOKMKAL FV en mededeling: 

Diner J Schoenaers met opgave naam van de deelnemer(s) aan het diner.

Uw aanwezigheid op de viering is het mooiste geschenk dat u professor Schoenaers kunt 

aanbieden. Mocht u alsnog uw sympathie met een geschenk willen uitdrukken, dan zal een gift 

ter voordele van de BIMESA vzw bijzonder gewaardeerd worden. 

U kunt in dat geval een bedrag overmaken op het rekeningnummer IBAN: BE10 7350 4612 

5104, BIC: KREDBEBB van LOKMKAL met vermelding gift professor Schoenaers. 

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Bij vragen i.v.m. de toegankelijkheid contacteer ons en raadpleeg ook de KU 

Leuven Access Guide
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