PERSBERICHT

Opening Pater Verleye studentenresidentie
(Wispeltuin) op 26/04/2018

Mogen wij jullie van harte uitnodigen op de opening van de Pater Verleye studentenresidentie, die zal
plaatsvinden in Wispeltuin (Katelijnestraat105, Brugge) op donderdag 26 april 2018 om 16.00 uur.
Deze residentie wordt plechtig ingehuldigd door:
- Rector Jörg Monar,
- Burgemeester Renaat Landuyt,
- Voorzitter van het Plaatselijk Comité voor het Europacollege Bertil van Outryve d’Ydewalle,
- Schatbewaarder van het Europacollege Norbert Vanhove; en
- de Europacollege studenten die momenteel verblijven in Wispeltuin.
Een uitgelezen moment om deze mooie plek te bewonderen in hartje Brugge !
https://www.coleurope.eu/events/wispeltuin-student-residence-inauguration-bruges-campus
Interesse ? Graag uw mail richten aan caroline.vandenbussche@coleurope.eu.
Onze 350 studenten verblijven in de 9 studentenresidenties verspreid over het centrum
(https://www.coleurope.eu/fr/le-college/bruges/residences-bruges)
Om onze goede contacten met de pers te behouden en u op de hoogte te houden van onze activiteiten
en gebeurtenissen, verzoeken wij u vriendelijk om uw gegevens door te sturen naar de

persverantwoordelijke, Dienst Communicatie, Europacollege:

Mevr. Caroline Vandenbussche - caroline.vandenbussche@coleurope.eu & +32/50/477.123)

www.coleurope.eu/press
Het Europacollege is het eerste en meest gereputeerde instituut voor Europese postuniversitaire studies. Het is gevestigd te Brugge
en Natolin (Warschau, Polen) en werd gesticht in 1949. Het Europacollege ontvangt jaarlijks meer dan 400 studenten die samen meer
dan 55 nationaliteiten vertegenwoordigen. In Brugge maken de studenten een keuze uit vier verschillende studierichtingen: Europees
recht, internationale en diplomatieke betrekkingen van de EU, Europese economie en Europese politieke en administratieve
wetenschappen. Het programma in Polen is gericht op de relaties tussen de Oost-Europese landen en de landen van de Europese
Unie. De Dienst Ontwikkeling steunt op de expertise en het wereldwijd netwerk van het Europacollege en biedt professionele
diensten aan, voor en in samenwerking met universiteiten, openbare instellingen, privébedrijven en niet-gouvernementele organisaties
over de hele wereld. Zie ook: www.coleurope.eu/development.
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