Sint-Truiden 2 september 2018
BLOKKEER UW AGENDA !

HistarUZ Leuven Uitstap
zaterdag 13 oktober 2018 OLL Diner Norfolk

Renson ontmoet Renson ism Davidsfonds

zondag

18 november 2018 Museum ’de Mindere’

Grenzen verleggen, Mt Everest ea door Paul Hegge, 25
jaar Aperitief Matinee
zondag 3 februari 2019 Academiezaal

Beste OLL , vrienden en sympathisanten,

Na een tropische zomer is het tijd uit je strandzetel op te staan ! De OLL vereniging heeft een
boeiend en gezellig programma 2018-2019 voor u klaar !

UITSTAP ZATERDAG 13 OKTOBER HistarUZ LEUVEN en DINER – OLL NORFOLK
Onder leiding van een gids maken we kennis met de
uitgebreide erfgoedcollectie van het museum HistarUZ ,
gelegen in oude St-Rafaël gebouwen. Een unieke
verzameling historische toestellen, instrumenten, fotos,
documenten brengen ons het verhaal van de medische
wereld en UZ Leuven van ruim 100 jaar .
http:// www.uzleuven.be/nl/histaruz

Vervolgens nemen we plaats op de banken van het centraal
auditorium Maisin ( 1929) waar duizenden artsen werden opgeleid.
Professor BROOS, emeritus professor, wist decennia
lang de studenten te boeien met zijn colleges over
anatomie en chirurgie in zijn briljante stijl. Hij zal nu
voor ons een college geven over Kwakzalvers,
barbieren en chirurgijnen . Ge zult niet in slaap vallen !
Daarna keren we terug naar St Truiden om aan te zitten aan traditioneel gastronomisch DINER in
de Norfolk. Praktische info en inschrijving zie bijlage

APERITIEFGESPREK ism Davidsfonds “ RENSON ontmoet RENSON”
ZONDAG 18 november 10u30 2018 museum de Mindere
Luc Renson zit aan tafel met vriend Roland Renson em.
hoogleraar KUL, eredoctor UGent. Jarenlang gaf Prof
Renson les aan de studenten ILO over geschiedenis van de
Sport. Hij is ook stichter en voorzitter van sportmuseum
Sportimonium. Luc Renson heeft een lang gesprek over
zijn jeugd in Sint- Truiden, de scouts, de Rensonclan en de
commerce in Sintruin, zijn passies speleologie, jazz en
‘oudijzer-kunst’, over het ILO een bewogen faculteit en
tenslotte zal hij met hem de degens kruisen met hun standpunten over Sport ; is er nog sport,
doping en nultolerantie, sport: een cult of een religie... en zoveel meer. Een boeiende en
passionele zondag voormiddag.
Gezien we deze activiteit voor het eerst organiseren i.s.m. met het DF zouden we graag hebben
dat u uw aanwezigheid nu al asap bevestigt, lucrenson@telenet.be.
(kwestie van zaalcapaciteit)
Inkom € 7 - Capucienessenstraat ,1 - parking CC
Verdere berichtgeving via mail en circulaire DF .

25 jaar OLL MATINEE ZONDAG 03 FEBRUARI 2019 10.30u Academiezaal :
GRENZEN VERLEGGEN , Mt. Everest en andere door PAUL HEGGE .
Paul is de zoon van oud leraar Wim Hegge. In 2016 beklom
hij de Mount Everest en onlangs (21 juli 2018) bracht hij
een levensgevaarlijke expeditie over K2 als eerste Belg tot
een goed eind. Lees de standaard
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180807_03653080 ...
dit doe ik nooit meer!
Zijn fysieke en mentale ervaringen zijn verbijsterend ; hoe
kan men dergelijke grenzen verleggen en wat doet dat met
een mens .. Uitnodiging volgt later begin 2019.

Oud leerlingen blijven vrienden voor het leven en hoe beter dan elkaar te blijven ontmoeten op
onze activiteiten. Ik verwacht jullie!
Bij het ter perse gaan vernemen we het overlijden van Jan Vrancken van Kortessem (°9.03.1939
- 26.08.2018 ), oud-leraar AC en vurig sympathisant van onze vereniging .” Mijn verhaal is nog
niet af...” , onze gedachten zijn bij hem en zijn familie .
voorzitter Luc Renson en bestuur

