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Faculty Club staat ter beschikking van alle leden van de grote KULeuven-

gemeenschap, maar verwelkomt ook verenigingen, bedrijven en particulieren 

voor de organisatie van vergaderingen, conferenties of meerdaagse congressen.

Daarnaast kan men bij Faculty Club ook zorgeloos terecht voor feesten, 

recepties, huwelijken of een heerlijk gastronomisch etentje in het à la carte 

restaurant Cum Laude 

In naam van het ganse team, heet ik u van harte welkom.

Peter Herbiest,  
Algemeen Directeur Faculty Club
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Vlaamse begijnhoven
Werelderfgoed 
sinds 1998

Organisatie van de
 Verenigde Naties

voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur
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In 1998 werd het Groot Begijnhof van Leuven ingehuldigd als UNESCO Werelderfgoed.  

Deze prachtige historische site heeft een rijke geschiedenis, waarvan de oorsprong terug 

gaat tot de dertiende eeuw.

Reeds op het einde van de twaalfde eeuw waren gemeenschappen van begijnen ontstaan in  

het huidige Wallonië. enkele decennia later gingen ook in Vlaanderen godsvruchtige vrouwen 

wonen aan de rand van de maatschappij. Ze leefden vroom en moesten hard werken om in hun  

levensonderhoud te kunnen voorzien. en toch had het woord ‘begijn’ in die tijd een ietwat  

ketterse bijklank.   

De begijnen legden immers niet dezelfde geloften af als kloosterzusters en ze leefden niet volgens 

de regel van een ordestichter. Redenen genoeg voor de kerk om hen als heidenen te beschouwen. 

Het duurde tot midden de dertiende eeuw eer de begijnenbeweging een officieel statuut kreeg. 

In 1311 werd besloten om de hele beweging af te schaffen. De paus maakte een uitzondering voor 

Vlaanderen, en dit verklaart waarom de begijnhoven in onze contreien zijn blijven bestaan.  

Van alle gemeenschappen die de afschaffing hebben overleefd, wordt die van het Leuvense  

Groot Begijnhof erkend als de oudste. Ze zou zijn ontstaan rond het jaar 1232. Omstreeks 1700,  

een periode van hoogbloei, verbleven er in het Groot Begijnhof ongeveer 300 begijnen. Daarna 

nam het geleidelijk weer af.

Vanaf 1800 werden de grotere gebouwen van het Groot Begijnhof gebruikt om oudere vrouwen, 

weduwen en wezen in onder te brengen, terwijl de huizen verhuurd werden aan lekengezinnen.  

In 1962 werd de gehele site, met uitzondering van de kerk, verkocht aan de KU Leuven. In de jaren 

1963-1972 werd in een eerste fase het grootste deel van het Groot Begijnhof gerestaureerd en  

omgevormd tot verblijven voor studenten en professoren. een aantal van de grotere gebouwen, 

waaronder de infirmerie kreeg een andere bestemming, en verhuisde Faculty Club, tot dan het 

restaurant van de Leuvense professoren in het centrum van Leuven, naar de Begijnhofsite. Later 

werd Faculty Club ook opengesteld voor het ruimere publiek.

HIsTORIeK GROOT BeGIjNHOF 
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GeBOUW

Infirmerie
Faculty Club, UNESCO werelderfgoed, ontvangt haar gasten in een eeuwenoud historisch 

kader: ofwel in de Infirmerie van het Groot Begijnhof (13de eeuw), ofwel in het Convent van 

Chièvres (16de eeuw), ofwel in the WestWing (middeleeuwse stallingen). 

Faculty Club in Leuven is een unieke evenementenlocatie. Door de adembenemende ligging zijn 

de gerestaureerde gebouwen van het Groot Begijnhof de ideale plek voor al uw vergaderingen, 

recepties en (personeels)feesten.

Infirmeriegebouw

Van oudsher is het infirmeriegebouw vergelijkbaar met een hospitaalcomplex dat behoort tot 

de belangrijke componenten van de Vlaamse Begijnhoven die doorgaans opklimmen tot de  

13de -14de eeuw. In de eerste plaats werden er zieke en oude begijnen verpleegd, maar ook 

vrouwen uit de stad die geen bestaansmiddelen hadden zouden hier verzorgd zijn geweest.

Het Infirmeriecomplex was afgesloten van de andere delen van het Begijnhof en had een  

eigen ingang. Het was een instituut dat volledig zelfbedruipend was; boerderijen, bossen,  

landbouwgronden, een melkerij, bakkerij en kaasmakerij behoorden allemaal tot de Infirmerie.  

De grootste bron van inkomsten waren echter erfenissen en legaten. alles werd beheerd door 

twee infirmeriemeesteressen, die op geregelde tijdstippen de rekeningen voorlegden aan de 

grootmeesteressen en de pastoor. In de Infirmeriezaal bevonden zich 13 alkoven waar zieken 

werden verzorgd. Het nu zichtbare dakgebinte dateert net als de zaal zelf uit het midden van  

de 16de eeuw.

Het gebouw wordt vandaag gebruikt voor feesten, recepties, banketten en vergaderingen.  

er is plaats tot 300 personen.
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ROELANDS 
• Vergaderzaal, privésalon lunches / diners
• Capaciteit tot 14 personen

BIBLIOtHEEk 
• Vergaderzaal, privésalon lunches / diners
• Capaciteit tot 14 personen

BISSCHOPSkAmER 
• Vergaderzaal, privésalon lunches / diners, recepties
• Capaciteit tot 50 personen

LEmAIRE 
• Multifunctionele zaal
• Capaciteit tot 150 personen

HEILIGE GEESttAFEL 
• Vergaderzaal, privésalon lunches / diners, recepties
• Capaciteit tot 60 personen

INFIRmERIE 
• Multifunctionele zaal
• Capaciteit tot 300 personen



St. CAtHARINA 
• Publieke ruimte

St. ANNA 
• Vergaderzaal 
• Capaciteit tot 16 personen

GeBOUW
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VAN OPHEm 
• Vergaderzaal 
• Capaciteit tot 10 personen

BEGGA 
• Vergaderzaal
• Capaciteit tot 10 personen

SWERIUS 
• Vergaderzaal 
• Capaciteit tot 24 personen

LIPSIUS 
• Vergaderzaal, privésalon lunches / diners
• Capaciteit tot 26 personen

InfirmerieLOCaTIes



HEYmANS   
• 0ntmoetingsruimte met verschillende tafelopstellingen
• Capaciteit tot 30 personen

Meet,  
make your 
point, discuss, 
draw and 
    create to  
   innovate.

BEERNAERt —  
BUSINESS LOUNGE
• Vergaderzaal met vaste tafelopstellingen
• Capaciteit tot 20 personen
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 a spaCe FOR CReaTIVITy & INNOVaTION

Begin 2017 werden de 16e eeuwse stallingen  

van het Groot Begijnhof omgetoverd tot the WestWing,  

een gloednieuwe ruimte waarin bedrijven kunnen vergaderen, 

ondersteund door de modernste technologie.    

The WestWing biedt met haar 4 inspirerende ruimtes de ideale  

omgeving voor innovatief en creatief vergaderen.

Live streaming van een event of een lezing is perfect mogelijk.  

alle geluid- en beeldtechnologie is aanwezig. 

Het intieme karakter van the WestWing, inclusief de hoogstaande  

culinaire omkadering, nodigt natuurlijk ook uit tot het houden van  

private lunches/diners en recepties.
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DE DUVE  
• Vergader- en dinerzaal

• Capaciteit tot 16 personen

The WestWing

LEmAîtRE  
• Multifunctionele zaal
• Capaciteit tot 80 personen
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Convent  
 van Chièvres

Om dit gebouw te bereiken, wandelt u vanaf de parking een stukje het  

Groot Begijnhof in. Om het historische karakter van de locatie te bewaren,  

zijn de straten geplaveid met authentieke kasseien. 

er zijn zes vergaderzalen beschikbaar in het Convent van Chièvres. Deze oase 

van rust in de buurt van de Leuvense binnenstad inspireert en biedt de nodige 

sereniteit om doeltreffend te vergaderen.

Het Convent van Chièvres werd per testament gesticht door Maria van Hamal, 

weduwe van Guillaume de Croy, heer van Chièvres. Het werd uiteindelijk pas  

opgericht in 1561 door Maria’s testamentuitvoerder. De kenmerkende  

perenspits op het piramidale dak verwijst naar de hoektorens van het  

kasteel van de hertog in Heverlee (het huidige kasteel van Arenberg).
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WILLEm VAN CROY 
• Vergaderzaal met vaste theateropstelling
• Capaciteit tot 160 personen

St. GOmmARIUS 
• Ultramodern uitgeruste Boardroom
• Capaciteit tot 18 personen 
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Convent van   
   Chièvres

VAN HAmAELE 
• Vergaderzaal + receptieruimte met variabele tafelopstellingen
• Capaciteit tot 60 personen

ANNA DE PAEPE 
• Vergaderzaal met variabele tafelopstellingen
• Capaciteit tot 30 personen

LOCaTIes

St. BARBARA 
• Vergaderzaal met variabele tafelopstellingen
• Capaciteit tot 60 personen

FLORqUIN 
• Vergaderzaal met variabele tafelopstellingen 
• Capaciteit tot 20 personen
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Garden Lounge

Op onze uitgebreide barkaart staan champagnes, 

cocktails, gins, bieren, alcoholvrije dranken en 

fingerfood. Ideaal voor een gezellige namiddag 

onder de zon (of parasol).

Gedaan met aperitieven? Dan kunt u natuurlijk 

gewoon blijven zitten en buiten eten in ons à la 

carte restaurant. 

In onze Garden Lounge kunt u ook netwerken en 

vergaderen in openlucht. Bent u op zoek naar een 

originele break-outruimte voor uw vergadering? 

Ons prachtige terras geeft ongetwijfeld de nodige 

inspiratie tijdens zo’n ‘open air meeting’.

Daarnaast kan u in de Garden Lounge terecht voor 

een typisch engelse ‘high tea’. Naar aloude traditie 

bestaat de high tea uit zoete en hartige gebakjes 

vergezeld van bubbels en thee.

Van april tot eind september snuift u op ons prachtige tuinterras de  

aangename sfeer op van het Groot Begijnhof. Onze Garden Lounge is een trendy zomerbar,  

vergaderlocatie én culinair restaurant in één. Ze is dus dé place to be voor alle levensgenieters.
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U houdt van gastronomisch eten in een prachtige setting? 

Dan bent u in Cum Laude aan het juiste adres.

In een eeuwenoud historisch kader serveren wij van maandag tot en met vrijdag 

een Frans-Belgische keuken, à la carte en volgens het ritme van de seizoenen. 

Onze chef stelt u elke dag een aantal heerlijke suggesties voor. Bij mooi weer 

kunt u tafelen op ons sfeervolle terras.

Het restaurant biedt plaats 

aan groepen tot max. 8 

personen. Vanaf 6 personen 

vragen we het seizoensmenu 

te nemen.

Reserveer uw tafel online via 

www.restaurantcumlaude.be, 

telefonisch (016 32 95 00) of 

via info@facultyclub.be.

Cum         Laude
Restaurant
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Organiseert u tijdens de week  

een bedrijfsevenement, congresdiner of  

familiefeest, dan verwent het keukenteam  

van Faculty Club u en uw gasten. 

Recepties,
      banketten 
     & feesten

WEEkDAGEN 

Op weekdagen verzorgt het team van Faculty Club uw recepties, banketten en feesten. 

Niet alleen onze locatie is uniek, ook onze cateringformules verbluffen uw gasten.  

Of het nu om een receptie, een walking dinner of een privéfeest gaat, Faculty Club  

werkt voor u een formule op maat uit.

WEEkEND 

Tijdens het weekend wordt de culinaire omkadering van uw recepties, banketten en 

feesten verzorgd door Faculty Club of externe top-cateraars. Faculty Club verhuurt in 

het weekend haar zalen voor allerhande evenementen: een huwelijksfeest, een doopfeest, 

een communie,… Kies uit verschillende formules voor uw receptie, banket of feest. 

Het aanbod is zeer gevarieerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het salesteam:  

op 016/32 95 00 of via info@facultyclub.be.



Faculty Club en THE FOURTH zijn beide historische locaties die vandaag dienen als 

hedendaagse ontmoetingsplaatsen. Voor de perfecte organisatie van uw residentiële 

seminaries slaan we graag de handen in elkaar.

Hotel the Fourth staat pal naast het stadhuis van Leuven. Luxe en aandacht voor detail zijn 

kenmerkend voor de kamers en suites. Uitstekend design, materialen en kleuren geven 

elke kamer en suite een unieke charme.  

PARtNERSHIP FACULtY CLUB & HOtEL tHE FOURtH

Faculty Club bevindt zich op loopafstand van het hotel. Voor uw transfers tussen de  

vergaderlocatie en het hotel kan u indien gewenst beroep doen op een transferservice.

Hotel THe FOURTH, gelegen op de grote markt in Leuven, ligt op haar beurt op 

wandelafstand van het station van Leuven.  

Faculty Club bezorgt u één gezamenlijke offerte en reservatie en factuur voor het totaalpakket..

THE FOURTH, Grote markt 5, 3000 Leuven +32 16 22 75 54 

welcome@The Fourth.com — www.The Fourth.com 
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FACULtY CLUB, ERFGOED mEt REFERENtIE

•. Restaurant Cum Laude 2 vorkjes Michelin

•. elektrische oplaadpaal voor auto’s en en voor fietsen

• Gratis parking 250 wagens

BEGIjNHOF HOtEL 
Het Begijnhof hotel ligt vlak naast Faculty Club en  
is de ideale uitvalsbasis voor meerdaagse congressen, trouwfeesten, etc... 
Het hotel maakt deel uit van het Groot Begijnhof en heeft uitzicht op het 13e eeuwse 
spaans Kwartier. 

mARtIN’S kLOOStER HOtEL 
Martin’s Klooster is een viersterrenhotel dat prachtig gelegen is op wandelafstand van 
Faculty Cub. U kunt er van een uitzonderlijk verblijf genieten in een beschermd 
gebouw, elegant uitgerust met het modernste comfort.

Martin’s Klooster is een uitzonderlijk stuk Leuvens erfgoed, met zijn toren, koetspoort, 
puntgevel, kruisramen, luiken en eiken balken. elke kamer heeft een unieke stijl en straalt 
sereniteit en elegantie uit.

•	Ideale	ligging	en	vlot	bereikbaar

• UNesCO werelderfgoed

• Houder van de ‘Groene sleutel’

Residentiële 
    seminaries
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ACtIVItEItEN     
Wilt u tussendoor of aansluitend aan vergaderingen een leuke vergaderbreak inlassen? 
Wilt u een bedrijfsuitstap organiseren of de dag origineel afsluiten? Wij hebben  
verschillende leuke activiteiten voor u op een rijtje gezet. Verras uw collega’s met  
een bijzondere activiteit of een inspirerend bedrijfsuitstapje.

•	 Escape room of escape boxes   

•	 Chocolade workshop 

•	 Smoothie workshop

•	 Geleide wandeling door het begijnhof  (Op stap met een begijn) 

•	 Teambuilding activiteit teaM (Museum M)

•	 Museumbezoek (Museum M) 

•	 Stella Artois Classic Tour + gids + degustatie + geschenk 

•	 Dijle Floats: Kano of Kayak tocht Centrum Leuven 

•	 Stadrondrit met toeristische treintje 

•	 Outdoor Highland games 

•	 City golf parcours of indoor golf met simulator 

•	 Champagne master class  

•	 LEGO Serious Play creativiteits workshop 

•	 WOLF	teambuilding

•	 …. 

ONTspaNNeNDe aCTIVITeITeN
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CREAtIEVE SESSIE mEt FACILItAtOR 
Wens je gebruik maken van een ervaren facilitator om brainstormings  
en creativitieve sessies te laten begeleiden naar een resultaat? 
Dat kan! De Faculty Club heeft hiervoor een partnership opgezet met 
Noventus. Noventus is gespecialiseerd in het ondersteunen van  
collaboratieve processen rond innovatie, groei en vernieuwing.

tO tHE  POINt BRAINStORmEN mEt DIGItALE tOOLS 
‘The WestWing’ biedt met haar 4 inspirerende ruimtes de ideale  
omgeving voor innovatief en creatief vergaderen. De aanwezige digitale 
tools zijn specifiek ontworpen voor het verzamelen van ideeën, het  
groeperen en leggen van verbanden.

Tijdens een intake bepaal je op voorhand samen met de facilitator wat  
het doel van de workshop is en hoe jullie naar dat doel zullen werken.  
Tijdens de workshop zelf begeleidt de facilitator jullie doorheen het  
brainstormproces.

FaCILITaTOR paRTNeR
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Zaalnaam Oppervlakte (m2) Afmetingen (m) Ovale tafels   Ronde tafels
     Max. capaciteit personen  Max. capaciteit personen

INFIRMERIE GEBOUW 

Roelands  27 m2  5,9 x 4,6 m 14    12
Lemaire  135 m2  16,8 x 8 m 80    100
Infirmerie  248 m2  27,8 x 8,9 m 200    200
Lipsius  36 m2  6,9 x 5,2 m 26    22
Heilige Geesttafel  66 m2  12 x 5,5 m 32    50
Bisschopskamer  64 m2  8 x 8 m 28    46
Bibliotheek  33 m2  7,5 x 4,4 m 14    14   
   
THE WESTWING

Lemaître  73 m2  14,2 x 5,1 34    50
De Duve  51 m2  7,8 x 5,2 16   -

FeesTeN & BaNKeTTeN

Zaalnaam Oppervlakte (m2)  Afmetingen (m) max. capaciteit (personen)
 
INFIRMERIE GEBOUW 

Garden Lounge  1015 m2  35 x 29 m 400
Lemaire  135 m2  16,8 x 8 m 150
Infirmerie  248 m2  27,8 x 8,9 m 300
kruidentuin  42 m2  7 x 6 m 30
Heilige Geesttafel  66 m2  12 x 5,5 m 60
Bisschopskamer  64 m2  8 x 8 m 50

THE WESTWING

Lemaître  73 m2  14,2 x 5,1 m 80
Heymans  55 m2  10,5 x 5,2 m 30
Beernaert  41 m2  9,7 x 5,2 m 20       
    
CONVENT VAN CHIEVRES

Van Hamaele (enkel koude hapjes)  78 m2  9,7 x 8 m 60

ReCepTIes
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VeRGaDeReN eN CONGResseN

  Oppervlakte (m2) Afmetingen (m)   theater klas  U-vorm Blok

INFIRMERIE GEBOUW  

Begga  27 m2  4,5 x 6 m  - -  - 10

Van Ophem  27 m2  4,5 x 6 m  - -  - 10

Sint Anna  28 m2  7 x 4 m  20 16  15 16

Swerius  84 m2  6 x 14 m  24 24  24 24

Lipsius  36 m2  6,9 x 5,2 m  25 18  14 16

Roelands  27 m2  5,9 x 4,6 m  15 12  12 12

Infirmerie  248 m2  27,8 x 8,9 m  260 120  80 72

Bisschopskamer  64 m2  8 x 8 m  40 32  23 28

Heilige Geesttafel  66 m2  12 x 5,5 m  50 36  30 32

Lemaire  135 m2  16,8 x 8 m  130 60  45 40

Bibliotheek        

THE WESTWING 

De Duve  51 m2  7,8 x 5,2 m  - -  - 16

Beernaert  41 m2  9,7 x 5,2 m  - -  12 -

Heymans  55 m2  10,5 x 5,2 m  - -  - 16

Lemaître  73 m2  14,2 x 5,1 m  70 36  38 36

CONVENT VAN CHIEVRES 

Van Hamaele  78 m2  9,7 x 8 m  50 40  25 20

Sint Gommarius  51 m2  8,2 x 6,2 m  - -  - 18

Anna De Paepe  51 m2  8,1 x 6,2 m  30 22  16 14

Sint Barbara  77 m2  14 x 5,5 m  60 42  32 30

Willem Van Croy  240 m2  16 x 15 m  160  -  - -

Florquin  50 m2  8,2 x 6,1 m  20 15  15 15
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Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven 
www.facultyclub.be 

016 32 95 00
info@facultyclub.be
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