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Inleiding 

  
De volgende Nieuwsbrief van Lots of Leuven is voorzien voor de tweede 
week van mei 2021. Dat is net te laat om onze nieuwe fotozoektocht aan 
te kondigen.  Daarom deze extra editie van de nieuwsbrief, met de info 
over de nieuwe fotozoektocht en meteen ook kort en bondig de 
aankondigingen van de eerstkomende initiatieven waar we terug “live” op 
stap kunnen. Let wel: we doen dat met respect voor alle Corona-
maatregelen die dan gelden (mondmasker, kleine groepen, enz.). 
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Nieuwe fotozoektocht 



 

We stellen, met gepaste trots, de nieuwe fotozoektocht voor van Lots of Leuven. Deze derde editie heeft als 

titel "Het noorden kwijt". Het parcours start aan de vaartkom (voor OPEK) en slingert door het noorden van 

de stad: Sluispark en Klein Begijnhof, Verloren Kost en abdij Keizersberg, Vaartkom en Tweewaters. Wie daar 

een tijd niet is geweest, geraakt er immers al snel het noorden kwijt omdat alles er zo snel verandert: het 

stratenplan, de nieuwbouw die de oude industriële gebouwen vervangt, de verschillende Dijle-armen die 

terug zichtbaar zijn, enz. 

Op de folder van de zoektocht vind je de route, de foto’s voor de zoektocht en interessante verhalen en 

weetjes over de plekken waar je langskomt. Tijdens je wandeling  zoek je naar de 26 foto's op de folder om ze 

in de juiste volgorde te zetten. 

Je vindt de folder van de zoektocht bij VISIT, de Dienst Toerisme van de stad (Naamsestraat 3) aan 3 €. Of je 

kan de folder downloaden hier of op onze website. 

Antwoorden insturen naar lotsofleuven@gmail.com  voor 17 mei 2021. 

download fotozoektocht 

 

 

Thema-wandeling “Het nieuw Kwartier” 
op donderdag 13 mei 

  

Het Nieuw Kwartier is de naam van een rustige woonwijk die in de dertiger jaren van vorige eeuw is 

aangelegd. Zij ligt aan de binnenzijde van de Leuvense ring, tussen de Naamsestraat, de Parkstraat en de 

Naamsevest. Diverse plaatselijke architecten gaven hun eigen interpretatie aan de heersende 

architectuurstijlen zoals Art Nouveau, Art Deco en in het bijzonder Eclecticisme en Modernisme. Verken het 

Nieuw Kwartier als potentiële koper van een woning en ontdek er naast architecturale parels ook een 

bewogen sociale geschiedenis, enkele antwoorden op de vraag waarom deze wijk zolang onbebouwd bleef, 



 

maar ook wie er woonde en woont. Een voorsmaakje van dit alles kreeg al je tijdens de 3x3 wandeling van 

februari 2020. Gidsen van dienst tijdens deze uitgebreidere kennismaking zullen Martine en Ivo zijn. 

 Datum: donderdag 13 mei (Hemelvaart) 

 Vertrekplaats : de middenberm aan de Parkpoort. Start om 14u30. Duur van de wandeling ± 2 

uur. Inschrijven per mail bij martinepattyn@hotmail.com. Je krijgt dan een mail met bevestiging van 

je deelname en de details voor de betaling. 

 Deelname 7 euro/pp 

In geval er veel geïnteresseerden zijn, kan een bijkomende tour om 10u georganiseerd worden. 

 

 

 

 

De 3*3 wandeling "Volksdevotie en 
heiligenverering" 

 

  

 

Wie van ons herinnert zich niet dat we als kind meeliepen in de jaarlijkse processie in één van onze vele 

Vlaamse parochies, groot of klein? Wie is er niet op bedevaart getrokken naar een oord, ver of dichtbij? Voor 

ziekten van mens en dier gingen onze ouders en grootouders te rade bij één van onze vele geneesheiligen? 

Langs de voorspraak van één van onze vele geneesheiligen hoopten we op genezing voor tal van ziekten, 

waarvoor de toenmalige medische wetenschap nog lang geen oplossing kon bieden. 

Het valt natuurlijk niet te ontkennen, dat de verschillende vormen van volksdevotie zoals processies en 

bedevaarten fel zijn teruggevallen. Maar verdwenen is de praktijk niet. Er is zelfs een lichte heropleving te 

noteren. 

 Voor wie benieuwd is: afspraak op zondag 16 mei om 15.00 u. 

 Vertrekplaats: Sint-Kwintenskerk, Naamsestraat 160a, 3000 Leuven. 

 Prijs: 3 euro/persoon. 

Wegens Corona zijn er nog altijd maar een beperkt aantal plaatsen. Je moet dus wel vooraf inschrijven.  Dat 

kan per mail naar lotsofleuven@gmail.com met vermelding van je naam en het aantal deelnemers. Je krijgt 

dan een mail met bevestiging van je deelname en de details voor de betaling. 
 

 



 

Volg onze informatie in de nieuwsbrieven, op de website en 

onze facebookpagina . 

 

We hopen op jullie allen binnenkort terug te zien ! 

Onze boeiende verhalen liggen al klaar ! 
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