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Wat?
Een open plek voor studenten aan
de rand van campus Schoonmeersen met ruimte voor
ontmoeting, kunst, verstilling,
sociale actie, zingeving,…

Wie?
Een team van studenten en docenten werkt een open aanbod uit voor alle
studenten. Iedereen is welkom met zijn eigen levensvisie.
De Clemenspoort biedt ons gastvrijheid.

Wil je ons leren kennen?
Dan nodigen we je graag uit voor een rondleiding als student of docent om
het verhaal te ontdekken achter al de nieuwe gebouwen op Overwale op

donderdag 26 oktober om 13 u of 18 u.
We verzamelen in het onthaal van de

Clemenspoort - Overwale 3. We

trakteren je op een gratis drankje. We stellen onze activiteiten voor en
luisteren graag naar jullie suggesties.

Rotonde+

Sociale fotografie
De kubieke meter
We leggen verhalen vast in foto’s om en
rond de Campus en Overwale. We zoeken
een rode draad en presenteren jullie foto’s
op een originele manier op een mobiele
kubieke meter…Een professionele fotograaf
zal ons mee begeleiden. Dit project start in
het tweede semester.

Start de stilte
We bieden je een reeks impulsen aan: yoga,
meditatie en mindfulness om de stilte te
ontdekken. Dit kan helpen om nog meer te
genieten van de drukte van het studentenleven.
De impulsen worden aangeboden door een
reeks lesgevers met ervaring. Je kan ook
kennismaken met andere inspirerende
studenteninitiatieven in de stad. Dit initiatief
start in november.

I-talks
We nodigen iedereen uit in de Clemenspoort
om te luisteren naar inspirerende sprekers
die hun passie delen in 20 minuten. Nadien
kunnen we napraten in de cafetaria. Alles
wordt live gestreamd. Het gaat door op 6
december om 20 u.

Blok@Rotonde+
De Clemenspoort biedt aan een groep studenten
gastvrijheid aan om samen te studeren in de
blokperiodes van januari en juni. Een team van
vrijwillige coachen staat je bij, zorgt voor leuke
pauzes en een oppepper waar nodig. Heb je
interesse om deel te nemen? Mail naar
rondeplus@gmail.com
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