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Paaseitjes van de paashaas of van de paasklokken ? 

  
Bim bam beieren, de klokken brengen eieren ! Maar steeds meer verdringt 

de haas de klokken. Wie was eerst ? En waarom krijgen de kinderen 
eieren? 

 

 

 

De paashaas staat in veel culturen symbool voor vruchtbaarheid omdat 

hazen zich snel voortplanten. Naar verluidt vertoonde de Germaanse 

vruchtbaarheidsgodin Eastra zich op aarde in de vorm van een haas. In de 

lente, rond Pasen, vierde men haar feest. Zo komt de haas voor in het 

aanvankelijk heidense feest. Daar ligt ook de oorsprong van ‘Easter’ en 

‘Ostern’, het Engels en Duits voor Pasen, afgeleid van het Germaanse woord 

voor het oosten, het begin van de dag en het (nieuwe) leven. 

Eitjes zijn dan weer het symbool van de wedergeboorte. Het was ook een 

voedingsmiddel dat terug in overvloed voorradig was na een lange winter. 
 

 

Omdat de kerkklokken zwijgen tussen witte donderdag en de Paasnacht, 

vertelden de Rooms-katholieken dat de klokken naar Rome waren om er 

de paaseieren op te halen. Tijdens de vasten mocht men geen eieren 

eten, die werden dan opgespaard zodat er met Pasen meer dan 

voldoende waren. Nu zijn de echte eieren vervangen door chocolade 

eieren. 
 

 

Haas of klokken, hopelijk hebben de eitjes gesmaakt! 
Lots of Leuven wenst jullie allen (wat later) een vrolijk Pasen en een 

hoopvol nieuw begin ! 
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De fotozoektocht “de zuilen van de stad” 
nog tot 20 april ! 

 

De fotozoektocht ‘de zuilen van de stad’ is verlengd tot 20 april! In groepjes van 4 volwassenen en 

kinderen of met je gezin kan je nog deelnemen. 

De fotozoektocht laat je naar Leuven kijken vanuit een ongewone hoek. Laat je blik wat verder reiken dan 

de gebruikelijke ooghoogte. Kijk “omhoog” zoals in het mooie lied van Ramses Shaffy: “Hoog Sammy, kijk 

omhoog”, want daar ontdek je heel wat mooie versieringen, decoraties, waar je ander zó voorbijloopt. Je 

ontdekt een ander, mooier Leuven ! 

Enkele reacties van deelnemers, onze tripadvisor: 

 het was een fijne zoektocht (waarvoor dank!) maar niet zo gemakkelijk. 

 Dank voor de fijne zoektocht. Best leuk. Proficiat hiervoor. Voor herhaling vatbaar. 

 PS: het was leuk, volgend jaar opnieuw? 

 PS: Superleuke wandeling! Leuven eens met andere ogen bekeken. Voor herhaling vatbaar 

 Proficiat met jullie fotozoektocht. Deze zit fantastisch in elkaar. We hebben er ten volle van 

genoten. 

 We hebben er veel plezier aan beleefd! Na twee keer lopen (1 x heen, 1 x weer) hebben we alles 

gevonden. We hebben veel geleerd en viel dingen gezien die we nog nooit opgemerkt hadden. 

 Het was een leuke zoektocht, een tof traject, een mix van gemakkelijk te vinden foto’s maar ook 

wat uitdagingen. Hartelijk dank om deze zoektocht uit te stippelen! Wij hebben ervan genoten. 

 Kort samengevat: wij zijn erg fan, vinden jullie zoektochten top en hopen op een volgende versie. 



 

 

 

Je kan de zoektocht hier of op de site van Lots of Leuven downloaden of een geprinte versie kopen bij de 

Toeristische Dienst van de Stad, Naamsestraat 3, voor 3 euro.  

Stuur je antwoord tegen uiterlijk 20 april 2021 naar lotsofleuven@gmail.com. Uit alle juiste inzendingen 

wordt een winnaar geloot, die een gratis deelname aan een Lots of Leuvenactiviteit naar keuze, wint. 

download fotozoektocht 

 

 

‘The making of’ de fotozoektochten  

Wat bracht Lots of Leuven ertoe om fotozoektochten te maken voor jullie ? De makers ervan laten we even 

aan het woord. 

Hoe is het initiatief gegroeid? Waarom een fotozoektocht ? 

Wij zijn gidsen met een passie voor Leuven. Toen de coronacrisis lang begon te duren besloten we met een aantal 

LOL-gidsen tot de actie over te gaan ! Martine was de drijvende kracht in het verhaal en ze kreeg snel steun van 

Elisabeth en Lut. Bij de tweede zoektocht kwam Marc de groep versterken. 

Welke doelpubliek hadden we voor ogen ? 

We zijn vertrokken met het Lots of Leuven-publiek voor ogen, maar al snel werd het een zoektocht voor iedereen, 

groot en klein, oud en jong. We hebben ook een kinderversie toegevoegd. Ook heel veel niet-Lots of Leuven-

kenners hebben onze website ontdekt ! Onze eerste zoektocht had zelfs zoveel succes dat hij ook in het Engels 

vertaald werd… 

Was dat leuk om te doen ? 

Het was heel leuk om deze fotozoektochten te maken. En het was meteen ook een soort van teambuilding: we 

hebben mekaar beter en anders leren kennen en appreciëren. 

Wat hebben we zelf bijgeleerd tijdens de tocht/voorbereiding ? 

We hebben Leuven op een andere manier ervaren. We hebben geleerd omhoog te kijken naar de gevels van de 

mooie huizen in onze stad. We hebben geleerd oog te hebben voor het detail en zo hebben we heel veel leuke 

details en verborgen pareltjes ontdekt in Leuven. 

Is ons iets specifiek, uniek, speciaal... opgevallen tijdens het wandelen ? 

Er zijn zoveel fotogenieke elementen in het Leuvense straatbeeld dat we ontzettend veel foto’s gemaakt hebben. 

Het was dan ook een hele opdracht om er mooie details uit te selecteren en het toch niet té moeilijk te maken. En 

in ons enthousiasme vergaten we soms de exacte plaats te noteren, zodat we een paar keer moesten terug gaan 

kijken om zeker te zijn. 



 

Vonden we het zelf moeilijk/gemakkelijk ? 

We vonden het zelf vrij moeilijk. Het was ook een uitdaging voor de meeste deelnemers. Er waren er die niet alles 

in één keer vonden maar die terugkeerden om toch alles op te helderen, wat we enorm appreciëren. 

Dachten we dat het veel/weinig succes zou hebben ? 

We hadden geen idee van wat we mochten verwachten, maar het deed ontzettend veel plezier als we mensen in 

de stad zagen rondkuieren met onze fotozoektochten. De vele binnengekomen positieve reacties samen met de 

talrijke ingestuurde oplossingen waren een hart onder de riem. 

Moet dit een vast LoL product worden ? 

Laat ons hopen dat deze coronamaatregelen binnenkort kunnen losgelaten worden. En dat we de 

fotozoektochten dan kunnen vervangen door rondleidingen met gidsen. Wat niet wegneemt dat we dit een mooi 

initiatief vinden om op individuele basis of in kleine groep, op eigen ritme of ad hoc, onze mooie stad te 

ontdekken. Wordt misschien ooit vervolgd ? 

 

Met heel veel plezier gemaakt door Elisabeth, Marc, Lut en Martine 

  

 

 
En dan is er ook nog de fotozoektocht voor de kids 

 

Ons idee was een fotozoektocht te maken voor de kinderen van de 

lagere school. Maar met welk doel?  Door het zoeken naar de foto’s 

in de straten leren we hen de stad ontdekken. 

Op de tocht zijn er de pleintjes maar vooral de gekende beelden van 

Leuven: Paep Thoon, de Kotmadam, Fiere Margriet, Erasmus en 

Fonske. 

Eigenlijk is deze tocht een inleiding tot de familierondleiding 

die we aanbieden maar die wegens de Coronamaatregelen 
 

 

nog niet is kunnen doorgaan. Tijdens deze familierondleiding gaan we niet alleen de beelden terugvinden 

maar gaan we ook de verhalen, die bij die beelden horen, vertellen. 

Het blijft altijd een uitdaging om de kinderen tot het einde geboeid te laten zoeken maar zo leer je hen op 

een leuke manier kijken en kennis maken met het erfgoed van de stad. 

De fotozoektocht voor kids kan je hier of op onze website downloaden. 



download kidsversie 

 

 

 

 

 

De 3*3 wandelingen, uitstel maar geen 
afstel ! 

  
 

 

De 3*3 wandeling - je weet wel, een korte wandeling van 3 kwartier, op de derde zondag van de maand, om 3 

uur (15u) voor 3 euro - die voorzien was op 18 april over de eerste meisjesstudenten aan de 

universiteit, kan jammer genoeg niet doorgaan wegens de meest recente coronamaatregelen. Het is dit jaar 

100 jaar geleden dat de eerste porrekes in de Leuvense aula’s verschenen. Dat mogen we niet onopgemerkt 

laten voorbijgaan ! Het thema sprak blijkbaar wel veel deelnemers aan, we noteerden reeds heel wat 

inschrijvingen. Daarom wordt deze wandeling als meer uitgebreide themawandeling wellicht 

in juni gepland. 

In de meimaand, de maand van Onze-Lieve-Vrouw zal de 3*3 wandeling gewijd zijn aan Volksdevoties en 

heiligenvereringen. Hou alvast 16 mei hiervoor vrij. 

De praktische informatie voor beide wandelingen vind je in de volgende nieuwsbrief of op onze website. 

 

Andere themawandelingen ? 

Ja, ook de themawandelingen komen vast en zeker terug ! Kom alvast mee op 13 mei ! 

 

Het Nieuw Kwartier, een onbekende wijk voor velen ? Ivo De Keyser en Martine Pattyn loodsen jullie 

doorheen de prachtige, stijlvolle architectuur van de jaren ’30. Verken het Nieuw Kwartier als potentiële 

koper van een woning. Naast architecturale parels van Art Nouveau, Art Deco en Modernisme ontdek je 

ook een bewogen sociale geschiedenis, enkele antwoorden op de vraag waarom deze wijk zo lang 

onbebouwd bleef in hartje Leuven.… Deze wandeling is gepland op donderdag 13 mei 

(Hemelvaartdag) om 14.30u. We vertrekken aan de Parkpoort op de middenberm richting Naamse Poort. De 

prijs bedraagt 7 euro per persoon. Inschrijven kan via mail naar martinepattyn@hotmail.com. Voor de betaling 

volgt de informatie later. 

Volg onze website, voor verdere informatie over deze wandeling en de coronamaatregelen. 



  

 

 

De familiewandeling staat helemaal klaar. Zodra de buitenbubbels terug wat groter mogen zijn kunnen 

jullie met de hele familie én vrienden enkele leuke beelden met een verhaal ontdekken in de stad. Het 

wordt een totaal belevenis, met naast wandelen en luisteren, ook meedoen, zoeken, tekenen en 

schrijven,….! 

Voor deze wandeling kan je de concrete informatie (inschrijven, plaats, data) vinden op onze website en 

dit zodra de coronacijfers terug onder controle zijn. 

 

 

Kiezen tussen de pest en cholera ? 

 

In vorige nieuwsbrief heb je al vernomen dat Covid-19 geen unieke historische gebeurtenis is. 

In de 2de aflevering van de grote epidemieën vanaf de middeleeuwen tot nu, verneem je meer over wat de 

cholera in Leuven heeft teweeggebracht. 

 

Een ongelijke strijd tegen de cholera 

Terugkerende epidemieën teisterden het 19de-eeuwse Europa. Vooral de uitbraken van de cholera in 1848-

1849 en 1866, met meer dan 43 000 slachtoffers in België, lieten diepe sporen na in het collectieve geheugen. 

Brabant wordt bijzonder zwaar getroffen. De ziekte treft vooral de mensen van de lagere sociale klasse. 

Gedeelde waterputten, gemeenschappelijke toiletten en de te kort schietende hygiëne in de overbevolkte 

gangskes in de steden vormden de ideale voedingsbodem voor de cholerabacterie. Tussen juli en november 

1849 stierven 577 Leuvenaars aan cholera, het overgrote deel was arm. 5 op 100 armen stierven aan de 

ziekten, tegenover 3 op 1000 bij de rest van de bevolking. 

De trilogie over de epidemieën in Leuven wordt afgesloten met een rondleiding in juni door onze 

gids Herman Goessens. Dan kan je zelf ontdekken wat deze ziektes in onze stad hebben teweeggebracht. 

Lees meer over de cholera in Leuven  

 



  

 

Nieuwtjes over Leuven vanuit een gidsenperspectief 

 

Enkele interessante tips om Leuven beter te leren kennen: 

De originele 17e-eeuwse glasramen zijn binnenkort terug te zien in de Abdij van Park 

 

Vanaf 4 mei zijn de glasramen van de pandgang van de Abdij van Park 

terug op hun oorspronkelijke plaats te bewonderen. Na 200 jaar verspreid 

te zijn gewe est over meerdere landen, zijn ze teruggeplaatst op de plek 

waarvoor ze werden gemaakt. Deze uitzonderlijke collectie, die de 

geschiedenis van de Norbertijnenorde verhaalt, werd erkend als ‘Vlaams 

topstuk’. De glas-in-loodpanelen zijn te bezichtigen tijdens de 

overzichtstentoonstelling ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ vanaf 4 

mei 2021. Een geleid bezoek aan de abdij van Park kan worden geboekt 

bij onze gids Hubert Van Broekhoven. 

Gelezen op 
 

Erfgoeddag Leuven 24 en 25 april 

Door Corona zal de Erfgoeddag in Leuven met als thema ‘de nacht’ op zaterdag 24 en zondag 25 april een 

kleinere versie worden met activiteiten in de buitenlucht, routes door de stad met je smartphone of een 

digitale activiteit. Enkele tentoonstellingsplekken blijven open en kunnen in veilige omstandigheden binnen 

een activiteit aanbieden, op reservatie. “Op zaterdagavond staat een sfeervol verlicht avondparcours centraal 

en op zondag kan je zeven locaties bezoeken”. Je kan er op een coronaveilige manier erfgoedverhalen 

beluisteren en ontdekken. 

Lees meer over de erfgoeddag 

 

Leuven iCapital Show (in het kader van de nieuwe editie van and&) 

Leuven mag zich dit jaar de Europese innovatiehoofdstad noemen. Samen met Leuvenaar Jimmy DeWit 

(bekend als DJ Bobby Ewing van Discobar Galaxie of als side-kick van Jan Delvaux in Belpop Bonanza) wordt 

er op zoek gegaan naar de strafste innovaties in onze stad. 

Aan de hand van vier thematische online TV-shows (gezond – klimaatneutraal – inbeweging – iedereenmee) 

wordt er gezorgd voor heel wat gespreksstof met de nodige dosis humor. De shows worden live uitgezonden 



 

vanuit Het Depot op 24 april en gratis gestreamd op een gloednieuw interactief platform dat speciaal 

voor and& ontwikkeld werd. De centrale gasten zijn vicepremier Frank Vandenbroucke , burgemeester 

Mohamed Ridouani , atlete Imana Truyens en Katrien Rycken van de Leuvense klimaatambities. Naast KU 

Leuven , imec , de Vlaamse Overheid , Flanders Make , VIB , Siemens & VITO komen ook verrassende 

projecten aan bod. De Leuven iCapital Show is bedoeld voor iedereen. 

Lees er meer over 

 

Fietsen in de Groene Gordel 

Toerisme Vlaams-Brabant vernieuwde het fietsnetwerk in de Groene Gordel grondig. Er zijn extra 

trajecten en knooppunten bijgekomen en nieuwe bewegwijzering geplaatst, goed voor 1.100 km 

fietsplezier. Alle aanpassingen kan men terugvinden in de nieuwe fietskaart voor Vlaams-Brabant. 

De nieuwe fietskaart is te koop aan 7 euro in de boekhandels en toeristische infokantoren of online en 

fietstochten op het netwerk kunnen ook online gepland worden. Begeleide fietstochten in en rond Leuven 

kunnen worden geboekt bij onze gidsen Christel Merckx, Willy Lenaerts of Joris Michiels. 

Gelezen op 

 

Snuif eens de lente op in de Leuvense kruidtuin 

De Kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van België. 

Toen de eerste kruidtuin te klein werd, legde de universiteit een 

nieuwe tuin aan in 1738 voor haar studenten geneeskunde. De lente 

is wellicht het mooiste seizoen om van het frisse groen en  
 

 

de kleurige voorjaarsbloemen te genieten. Bovendien viert de tuin dit jaar haar 200ste verjaardag. 

In het serrecomplex van 450 m² vind je, naast tal van kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, 

ook een verscheidenheid van tropische en subtropische soorten. Een geleide wandeling over planten en 

bomen in de stad kan je boeken bij Didier Spruyt en Karina Seynaeve. 

Neem alvast een kijkje online  

 

De geschiedenis van de houtsnede 

De tentoonstelling in de universiteitsbibliotheek Hoogdruk! De houtsnede, democratisch expressiemiddel bij 

uitstek (15/2 tot 16/4) toont het ontstaan en de evolutie van de houtsnede. Kunstenaarschap, uniciteit, 

duurzaamheid, diversiteit en actualiteit van de houtsnede komen aan bod, maar ook toepassingen voor 

literair werk, artist book of kinderboeken. Er wordt werk getoond van o.a. Dürer, Masereel, Cantré, de Pauw, 

Escher, Raveel, Peeters, den Engelsen en Bosteels. Onze gids Marc Bracke is er één van de suppoosten. 

Gelezen op 

 

Volg de aangepaste kunstroute doorheen de stad 

Van 25 april tot en met 9 mei kan de kunst bewonderen in de etalages van 32 handelaars in het centrum van 

Leuven. 

Lees er meer over 
 

 



 

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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