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Programma Galabal – Havaball Happy Days  

tvv Rondoufonds voor Duchenneonderzoek 

 
 
 20u00 Ontvangst in de universiteitshal – museumzaal  

  Happy Days DJ Sessie met 

• The MAXX Brothers 

• DJ Bobby EWING 

 22u00  Welkomstwoord door lid van het Rondoufonds 

 22u30  Hula Hoop Initiatie 

 23u00 Radio Modern - Show Time 

• Live Singer 

• Burlesque Act 

• Hula Hoop Act  

 23u30  Uitreiking cheque  

  Tombolatrekking 

  Happy Days DJ Sessie (Cont.) 

 02u00  Voorzien einde  

 ______________________________________________________________________ 

 Doorlopend:  Fotosessie 

  Tombolaverkoop 

  Paparazzi 

Lounge bar 

Happy Days Snacks  

 ____________________________________________________________________________ 
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 Wij stellen u met trots ons VIERDE Galabal voor.  

  HAVABALL – HAPPY DAYS. 
 

 Ook dit jaar kunnen we niet laten voorbijgaan zonder ons benefiet gala. Een Galabal dat jullie jaar 

zal meenemen naar tijden van ‘The Fonz’ en de family Cunningham.  Jukeboxes; Coca Cola, Hula 

Hoop, Rock ’n Roll, Cadillac, …. Dit jaar zal de welgekende locatie omgetoverd worden in de trend 

van Happy Days, met toffe aangepaste muziek, Aperobar, tapas, fotosessies … en meer.  Niet 

vergeten dat dit jaar zal het gala plaatsvinden op zaterdag 18 oktober 2014.   

 

 En zoals vanouds zal de hele avond zal in het teken staan van het Rondoufonds voor 

Duchenneonderzoek..  Een fonds opgericht door ons, de familie Rondou i.s.m. de KU Leuven op 24 

november 2011.  Dit fonds werd opgericht binnen de KU Leuven met het oog op het bevorderen van 

de kennis van ziektemechanismen en het ontwikkelen van behandelingen voor de erfelijke 

spierziekte Duchenne spierdystrofie. Wereldwijd is dit de meest frequente spierziekte op 

kinderleeftijd. Helaas is de ziekte nog niet geneesbaar, maar weet wel dat we dicht bij een doorbraak 

staan. 

   

Het Rondoufonds voor Duchenne onderzoek kan rekenen op de steun van velen, in de vorm van 

giften en fondsenwervingsacties, die via de familie Rondou of via de activiteiten en communicatie 

worden geïnspireerd. 
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Besteding van onze middelen 
 

 

Dankzij het Rondoufonds werd er een nieuw onderzoeksproject opgestart binnen het Stamcelinstituut 

van de KU Leuven. Deze nieuwe onderzoekslijn wil ziekte- en patiëntspecifieke stamcellen ontwikkelen, 

om zo de ziekte beter te kunnen ontrafelen en ook nieuwe behandelingsmogelijkheden te kunnen 

ontwikkelen. Het Rondoufonds financiert hierin de personeelskosten van 2 doctoraatsstudenten:. 

  
Robin Duelen (België) ontwikkelt een 3D-model van het hart, gebaseerd op 

stamcellen, om de effecten van de ziekte van Duchenne op de hartspier te 

onderzoeken. 

 Robin: "Ik ben dankbaar dat ik dankzij het Rondoufonds dit fascinerend 

onderzoek kan doen, en hoop om zo te kunnen bijdragen aan de geneeskunde." 

 

 

Samie Patel (Canada) onderzoekt het gebruik van stamcellen om zo tot nieuwe 

behandelmethodes te komen voor Duchenne-patiënten die geconfronteerd 

worden met chronisch hartfalen. 

Samie:"I am extremely proud and feel honored to have been given the 

opportunity by the Rondoufonds 
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Ziekte van Duchenne? 
 

 

Duchenne spierdystrofie is een zeer ernstige, erfelijke ziekte bij jongens waarbij de spieren langzaam 

worden afgebroken. De eerste symptomen verschijnen meestal op kleuterleeftijd. Het kind kan moeilijk 

zijn evenwicht behouden, valt vaak door de benen, en rennen en trappen lopen zijn bijna onmogelijk 

voor dit kind. 

 

De meeste patiëntjes kunnen als ze een jaar of 10 à 12 zijn, niet meer stappen aangezien de spieren 

steeds zwakker worden en afsterven. Door de steeds verdergaande afbraak van de spieren krijgen ze 

ook problemen met de armen en met de rug. In een later stadium krijgen ze ook hart- en  

ademhalingsproblemen. Uiteindelijk sterven de Duchenne-patiënten vaak rond hun dertigste of 

veertigste levensjaar. 

 

Duchenne legt een zware druk op de patiëntjes zelf en op hun directe omgeving, die met veel inzet, 

aandacht en hoge kosten alles op alles zet om de beste behandeling mogelijk te maken. 

  

Op dit moment is de ziekte nog niet te genezen. De behandeling bestaat nu vooral uit corrigerende, 

orthopedische operaties wanneer bijvoorbeeld de ruggengraat ernstig vergroeid is. En natuurlijk uit 

allerlei behandelingen om pijn en ongemak zoveel mogelijk te verlichten. 
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Het Rondoufonds? 
 

 

Als ouders van een zoon met de ziekte van Duchenne stellen wij u met trots het “Rondoufonds voor 

Duchenneonderzoek” voor. Een fonds opgericht door ons, de familie Rondou i.s.m. de KU Leuven. 

 
Het onderzoek naar Duchenne is in een cruciaal stadium. Een oplossing lijkt eindelijk nabij. De 

voortgang van dit onderzoek is afhankelijk van de beschikbare fondsen. Omdat Duchenne een ziekte is 

waar relatief weinig mensen aan lijden, is de aandacht onder medische specialisten relatief gering. Wij 

willen uiteraard niets liever dan een snelle voortgang van het wetenschappelijk onderzoek. Met 1 

miljoen euro kunnen de Duchenne-specialisten een heel eind vooruit! 

 

Het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek steunt aan de KU Leuven het werk van: 

• Prof. Catherine Verfaillie, hoofd van het Stamcelinstituut KU Leuven 

• Prof.  Maurilio  Sampaolesi,  Hoofddocent,  Hoofd  Translational  Cardiomyology 

KU Leuven 

• Prof. Dr. Gunnar Buyse, hoogleraar Kindergeneeskunde-Afdeling Neurologie & 

adjunct-kliniekhoofd kinderneurologie KU Leuven en tevens beheerder van het fonds 

• Dr. Nathalie Goemans, kliniekhoofd kinderneurologie UZ Leuven 
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Het Rondoufonds - Organisatie 

 
Wetenschappelijke afvaardiging 

• Prof. Dr. Gunnar Buyse, Beheerder van het fonds – Hoogleraar Kindergeneeskunde – Afdeling 

Neurologie & Adjunct-Kliniekhoofd Kinderneurologie KU Leuven 

• Prof. Catherine Verfaillie, Hoofd van het Stamcelinstituut KU Leuven 

• Prof. Maurilio Sampaolesi, Hoofddocent, Hoofd Translational Cardiomyology KU Leuven 

• Dr. Nathalie Goemans, Kliniekhoofd Kinderneurologie UZ Leuven 

• Prof. dr. Liesbeth De Waele, docent aan KU Leuven 

 

Ondersteunde organisatie / met medewerking van  

• Leuvens Universiteitsfonds: Minderbroedersstraat 5     3000 Leuven 

 

Dagelijks Bestuur 

• Siona Ven-Rondou, initiatiefneemster 

• Cindy Bellens 

• Mar Dominguez Llorens  

• Ilse Vanhoolandt  

• Filip Rondou  

 

Peter van het fonds 

• Jeroen Meus 
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Leuven Gala Night – Happy Days 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Universiteitshal was het zenuwcentrum van de twee bedrijvigheden die Leuven hebben grootgemaakt, 

de lakennijverheid en de universiteit. Ook nu nog fungeert de hal als “hoofdkwartier” van de Alma Mater. 

Van zijn oprichting in 1317 tot nu heeft het gebouw echter heel wat watertjes doorzwommen. In 1432 

werd de pas gestichte universiteit ondergebracht in een vleugel van de Universiteitshal aan de 

Krakenstraat. De administratie was er gehuisvest en de lessen van de vier hogere faculteiten (kerkelijk 

recht, wereldlijk recht, geneeskunde en theologie) vonden er plaats. In 1679 verkocht de stad de 

Universiteitshal volledig aan de universiteit. In 1723 werd de Regavleugel aangebouwd. In 1914 werd het 

gebouw in brand gestoken door de Duitse bezetters en hersteld in 1922. De Universiteitshal vormt nog 

steeds het hart van de universiteit. Niet alleen bevinden zich er de rectorale diensten, maar het gebouw is 

ook de getuige van de belangrijke stadia in het universitaire leven.  

 

Het is de plaats waar duizenden jongeren met gemengde gevoelens binnengaan om zich voor de eerste 

maal in te schrijven en het is de plaats waar een deel van hen met even gemengde gevoelens buitengaat na 

de promotieplechtigheid van zijn afstudeerrichting. In de Universiteitshal, achteraan op de gelijkvloerse 

verdieping, bevinden zich de zogenaamde salons: de faculteitenkamer (geel van tint), de senaatszaal 

(groen) en de rectorkamer (roze). Op de eerste verdieping bevindt zich achteraan de promotiezaal, waar 

talrijke officiële inhuldigingen, lezingen en evenementen plaatsvinden.  

 

 

De Locatie: . 
Museumhal – Leuvense Universiteit .      
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Leuven Gala Night – Happy Days 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobby Ewing is een muziekkiezer en een muziekmaker. Hij is 1/3 van de lean-and-mean-dancing-

machine Discobar Galaxie. Hij was mede-oprichter van twisted synthrockers Shameboy Samen met zijn 

kompaan DJ 4T4 maakt hij ‘nieuwe disco’ met Martians. 

 

Ewing is een begenadigd draaitafelatleet met een encyclopedische kennis en flink wat kilometers op de 

teller. Hij kan bijna alles draaien maar hij draait lang niet alles. Daarom houdt hij van lange sets waarin 

hij zijn duivels kan ontbinden en zijn favorieten naar voren mag schuiven.  

 

Disco is voor Ewing evenveel Italo als Philly, soul evenveel Motown als Lidell. Rock betekent zowel 

Steve Miller Band als LCD Soundsystem, electro zowel Alan Parsons Project als Booka Shade. 

 

Een man van véél en verschillende muziekjes, dus. Ewing is ook nationale hofleverancier van de fijnste 

mixtapes om in de auto te beluisteren. aygroundmixes op Studio Brussel zijn daar een mooi staaltje van. 

Hij draait, creëert en verwerkt muziek. Vooral moderne muziek om op te dansen. En hij is heel beleefd.. 

Maar bovenal – een DJ met het hart op de juiste plaats … 

 

 

 

 

 

    DJ Bobby Ewing .      
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Radio Modern zijn retro swingfeesten met knallende live bands, zwierende petticoats, mooi 

uitgedoste vrouwen en rockers en vooral tot de laatste centimeter gevulde dansvloeren. Radio 

Modern bracht de fifties naar Pukkelpop, uitverkochte zalen als de Roma in Antwerpen of de 

Vooruit in Gent en kregen we lovende commentaren in De Morgen, op JIM tv en in Elle 

Magazine. 

 

Lindy hop, swing en jive waarmee je je kunt uitleven tijdens het optreden van onze live band. Op 

ons podium blinken bands die rock’n’roll in hun bloed hebben, zoals de legendarische Mike 

Sanchez, Ray Collins en Lady Linn. 

  

Op Radio Modern delen hippe vogels uit de discotheken probleemloos de dansvloer met 

dansfanaten en ouderen die de glorie van vroeger graag weer komen opsnuiven. Een dresscode 

hanteren we niet, maar iedereen geniet ervan om zich op te tutten, hun mooiste jurk of pak uit de 

kast te halen en hun dansschoenen op te poetsen. 

Kortom – de ideale act voor een heuse Happy Days Night 

 

 

    Radio Modern.      
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Bart De Borger was tot voor kort vaste samensteller van De Maxx, Karl de Bisschop is het nog steeds. 

Samen vormen ze een onafscheidelijk dj-duo en opereren onder de naam The Maxx Brothers. 

 

Tijdens een stomende DJ-set laten De Maxx Brothers de beste classics en de hipste, nieuwe shit uit 

je speakers knallen. Een maxximale mix van house, electro, funk, breakbeats, voor een maxximale 

party!  

 

Rechtstreeks uit het Studio Brussel-huis bij jou op de dansvloer. Maxximize your party! 

 

    The MAXX Brothers  .      
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Sponsormogelijkheden 

 
• KMO – Sympathisant 

• Sponsorbedrag: 250 euro + 21% btw 
• Returns: 

• 2 Toegangskaarten + 2 Flessen Cava 
• Factuur  

 

• Sponsor  

• Sponsorbedrag: 500 euro + 21% btw 
• Returns: 

• 2 Toegangskaarten 
• Vermelding in lijst van sponsors in verschillende mediamogelijkheden  
• Factuur  

  

• Eresponsor  

• Sponsorbedrag: 1.000 euro + 21% btw 
• Returns: 

• 4 Toegangskaarten + fles Champagne 
• Logo in overzicht van Eresponsors in verschillende mediamogelijkheden  
• Factuur  

  

• Partner  

• Sponsorbedrag : 2.000 euro + 21% btw 
• Returns: 

• 6 Toegangskaarten + 2 flessen Champagne 
• Factuur 
• Advertentie van een min. ½ pagina in verschillende mediamogelijkheden  
• Projectie advertentie in presentatie (Slideshow) in de ‘Happy Days’ hal tijdens het gala. 
• Factuur  

 

• Andere Mogelijkheden / idee  

• Contact:  

 Siona VEN – 0475 700 501 
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Intekenformulier Sponsoring – 18 Oct. ‘14 
 

Overeenkomst  

Bedrijf:  

Contactpersoon:  

Functie: 

Adres:  

Postnr.:      Gemeente:  

Tel:      Fax:  

Email:  

BTW: 

  

Zal het galabal ten voordele van het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek steunen als: 

  

O   Sponsor (500 euro) + 21% BTW 

O   Eresponsor (1.000 euro) + 21% BTW  

O   Partner (2.000 euro) + 21% BTW 

   

Het bedrag zal betaald worden NA ontvangst van factuur.  

Facturatieadres indien anders als supra: 

 

 

  

Datum + Handtekening 

 

  

  

Terug te sturen op faxnummer 016/32.37.38 

Meer informatie: Isabel Penne, Directeur Leuvens Universiteitsfonds, Tel: 016/32.41.44 
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Bestelformulier Toegangskaarten - 18 Oct. ‘14 

 

Wij zullen aanwezig zijn en bestellen op naam van ……………………………………………………………….., 

………………  toegangskaarten voor het galabal aan 50 euro p.p. 

 Te Betalen:  ……………    Kaarten  x 50 €  =  …………………… €  

Voor alle informatie in verband met dit evenement en het fonds zijn wij bereikbaar op volgend  

e-mailadres: …………………………………………………………………….. 

Tel: …………………………………………………………………………………… 

Bestelde kaarten liggen op 18-10-2014 – 20u00 klaar aan de ingang van de Universiteitshal  

Betalingsmodaliteiten (Gelieve keuze aan te kruisen)  

o Wij wensen een factuur waarop alle betalingsinstructies vermeld zullen worden:  

Factuur graag op te sturen aan:  

Ten aanzien van (Naam):  

Bedrijf:  

Adres:  

Btw-nr.:  

o Wij betalen cash ter plaatse.  

o Wij wensen geen factuur en betalen onze toegangskaarten via overschrijving op rekening van 

de KU Leuven met IBANnummer BE09 4320 0000 1157 met vermelding van de gestructureerde 

mededeling: +++ 400/0010/58753 +++ 

o  Wij zullen helaas niet aanwezig zijn maar willen een schenking doen aan het Rondoufonds voor 

Duchenneonderzoek op de giftenrekening van de KU Leuven met IBANnummer  

BE 45 7340 1941 7789 met vermelding +++ 400/0007/54316+++.. 

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.  

(Gelieve dit rekeningnummer niet te gebruiken voor het betalen van toegangskaarten) 

 Gelieve dit formulier terug te sturen naar: 
Leuvens Universiteitsfonds, Minderbroedersstraat 5, 3000 Leuven  
Fax: 016/32.37.38 
E-mail: eventsLUF@rec.kuleuven.be 
Of http://www.kuleuven.be/mecenaat/inschrijvingen/2014-10-18-galabal-rondou 
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