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TERUGBLIK 

 
De rode neuzen, rode oortjes wandeling van 21/01/2018 

 

Het was ideaal weer voor rode neuzen: koud en droog. 

De opkomst, talrijk, was voor ons gidsen een opsteker. 

De groep, 60 personen, was heel divers qua leeftijd, 

geslacht en interesse. 

We willen via deze weg iedereen bedanken voor de 

opkomst. Er waren vele blije en lachende gezichten te 

bespeuren, en dat geeft een warm gevoel. Het was voor 

ons reuzeleuk én spannend om ons nieuw concept voor 

Leuvense wandelingen op te starten. "Als koppel kunnen 

we jullie op een speelse manier meeslepen in de magie 

van ons verhaal". Een dankbaar publiek luisterde heel 

stil maar tegelijk heel aandachtig, naar onze ludieke 

man/vrouw-verhalen. Ze lieten niet na om vragen te 

stellen of aanvullingen te geven. 

 

 

De rode neuzen beginnen eraan. 

Foto Patrick Leeman

Voor wie er vandaag niet bij kon zijn,  jullie zijn altijd welkom na een berichtje via onze website. Wat 

jullie ‘gemist’ hebben die zondagnamidag? Een mengeling van paus Adrianus VI en paus(in) 

Johannes Anglicus in de historische achtergrond van het Paus College; de vermoedelijke ‘taxus’ 

moordenaars in het verhaal van Romeo en Julia. Een romantische historie van de Bériot en la 

Malibran letterlijk op de scène gebracht. De legende van de Boom van het Groot Verdriet, gevolgd 

door nog andere weetjes over Leuvense studenten en studentinnen. 

 

 

Alle neuzen richting Taxus. 

Foto Patrick Leemans 

De Bériot ontmoet Malibran. 

Foto Jean Christiaens 
 

De sfeer was heel zeker verwachtingsvol, omdat het een eerste wandeling was van een lange 

reeks – iedere derde zondag van de maand. De drie kwartier waarin we 2 km aflegden was dan ook 

heel snel voorbij. 

 
Gewoon genieten blijft de boodschap en hopelijk tot heel binnenkort, op 18 februari voor de 

Erasmuswandeling, en als Didier en Karina terug wil zien, boek dan 19 augustus in je agenda, 

voor het thema ‘to-verzinsels en heks-en-soep’. 
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VOORUITBLIK 

 
De Erasmuswandeling van 18/02/2018 

 
 
 

“In Leuven bevalt mij alles, tenzij dat de kost er maar boers 

is en duur moet betaald worden.” Het zijn de woorden van 

de grote humanistische geleerde Desiderius Erasmus die 

70 maanden doorbracht in Leuven, waar hij kind aan huis 

was in de universitaire pedagogie De Lelie, bij zijn drukker 

Dirk Martens en in zijn Drietalencollege. 

 
 
 

 
Onze gids toont u de plekken waar Erasmus zelf kwam, waar zijn vrienden woonden, en zijn 

tegenstanders, maar bovenal wordt u getrakteerd op een hele reeks van “quotes” uit de brieven 

van Erasmus waarin hij het over Leuven heeft, de stad waar deze wereldburger zich toch wel een 

beetje thuis voelde, net als de vele buitenlandse studenten die hier in het kader van het Europese 

Erasmusprogramma komen studeren. 

 

 
Uw gids: Patrick Leemans 

Vertrek- en eindpunt van de wandeling: het gotische stadhuis van Leuven op de Grote Markt 

Vertrekuur: 15.00 uur 

Prijs: 3,00 euro (ter plaatse aan de gids te betalen) 
 
 

Alle info over deze en volgende wandelingen op onze website:  
www.lotsofleuven.com
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LEUVEN IN HET NIEUWS 

 
Leuven stelt zich kandidaat als ‘Europese Culturele Hoofdstad 2030 

 
In mei riep een studie van de Europese Commissie Leuven uit tot ‘een van de meest ideale culturele 

en creatieve steden’ van Europa. De laatste jaren kregen extra grote ambities vorm, zoals het 

unieke project podiumkunstensite waardoor Leuven er in 2023 een stevige culturele icoon bij    

kan krijgen. ‘We hebben alles in huis om tegen 2030 de culturele hoofdstad van Europa te zijn’, 

zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). ‘De tijd dat vooral hoofdsteden tot Europese 

Culturele Hoofdstad werden verkozen is voorbij. We hebben honderdduizend inwoners. Tel daar de 

vijftigduizend studenten bij en Leuven is de derde stad van Vlaanderen, na Antwerpen en Gent. Het 

is nu tijd voor Leuven om zelfbewust en met een ruimere blik op de wereld zijn plaats op te eisen.’ 

 

Foto Creative Commons 

 

Als Leuven de titel haalt, kan dat een enorme boost zijn voor het Leuvense culturele leven, maar 

ook voor het toerisme. Europese Culturele Hoofdstad is volgens Vandevoort geen circus dat een 

jaar lang de stad verovert, maar een springplank naar een betere toekomst voor de stad. ‘Het is 

essentieel dat we dit samen met de Leuvenaars en de Leuvense cultuursector realiseren en niet 

top-down’, zegt Vandevoort. ‘Het traject vertrekt vanuit een projectgroep, getrokken door directeur 

cultuur van de stad, Piet Forger, met drie cruciale partners om deze ambitie vorm te geven: de 

Leuvense cultuursector, KUnST Leuven en Leuven MindGate. 

 
Bron: De Standaard 16 Dec. 2017 
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VLAAMS-BRABANT IN HET NIEUWS 

 
Het Brabants trekpaard is officieel erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed 

 
Het telen van grondwitloof, de Vlaamse beiaardcultuur, het Jaartallenleven van Leuven, … Welgeteld 

52 gebruiken staan al op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat als 

een soort databank van typische gebruiken en tradities fungeert. Minister van Cultuur Sven Gatz 

(Open VLD) besliste nu ook om de cultuur rond het Brabants trekpaard aan deze lijst toe te voegen. 

 
De erkenning als immaterieel erfgoed is vooral symbolisch want extra subsidies staan er niet meteen 

tegenover. “Zo’n erkenning draagt bij tot de zichtbaarheid van ons immaterieel erfgoed. Het houdt 

het onder de aandacht en stimuleert mensen om zich er verder voor in te zetten. De mensen achter 

deze gebruiken engageren zich voor een blijvende erfgoedzorg”, aldus minister Gatz. “Wie op de 

inventaris komt, maakt automatisch deel uit van het interactief platform www.immaterieelerfgoed. 

be, als een ontmoetingsplaats voor al wie met het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed is begaan. 
 

Belgische trekpaarden zijn grote en 

breedgebouwde koudbloedpaarden met een 

uitgesproken spierontwikkeling. Ze staan bekend 

om hun zachtaardig karakter en hun vermogen 

om zware lasten te trekken. Momenteel staan er 

zo’n 7.400 Belgische trekpaarden in Vlaanderen in 

het officiële stamboek. De landbouw en nijverheid 

draaide tot de jaren zestig in belangrijke mate  

op de inzet van trekpaarden. Niet toevallig heet 

het trekpaard in de volksmond ‘boerenpaard’. 

Boeren gebruikten het  trekpaard  om  het  land 

te bewerken en zware lasten en karren te 

trekken. Dit laatste deden trekpaarden  ook  in 

de mijnbouw, binnenscheepvaart, verhuissector 

en in de Antwerpse haven. Toen na de Tweede 

 

 

Foto Creative Commons 

Wereldoorlog tractoren meer en meer de trekpaarden vervingen, namen de activiteiten van de 

fokkerijen snel af. Maar het trekpaard en zijn cultuur verdwenen nooit helemaal. Gepassioneerde 

fokkers bleven het ras koesteren en kweekten vanaf dan vooral als hobby. Toch groeit er vandaag 

een nieuwe trend om trekpaarden opnieuw meer in te zetten in toerisme, recreatie, sport en sociale 

economie. 

 
Bron: Het Nieuwsblad 16 Jan. 2018 
 
 

Wil je geen nieuwsbrieven meer? 
Stuur een mailtje met onderwerp of tekst 'uitschrijven' naar lotsofleuven@gmail.com 
Je gegevens worden dan uit ons bestand gewist.   


