
 

LOTS of LEUVEN 

 

NIEUWSBRIEF MEI 2021  

 

 

Opnieuw met z’n allen op stap ! 

 

Een jaar geleden had niemand zich ooit kunnen inbeelden dat Corona ons 

hele leven op z’n kop zou zetten en dat we met z’n allen aan de spuit 

zouden moeten, willen we ons leven terug een beetje op de rails kunnen 

zetten.  

 

 

Corona was toch dat flets Mexicaans fluitjesbier , op basis van maïs, dat 

samen met een stukje citroen of limoen uit het flesje werd gedronken ? 

Wisten jullie trouwens dat dit stukje citrus oorspronkelijk gebruikt werd om 

de vliegen te verjagen … zouden onze virologen van het Rega-Instituut 

hiervan op de hoogte zijn ? Het lijkt er stilaan op dat de vaccinatiecampagne 

van de overheid eindelijk op gang begint te komen en volgens sommige 

(goedgelovige) politici zouden we tegen 11 juli allemaal ingeënt moeten zijn 

… Als dat maar goed komt ! 

Laten we alvast positief blijven en hopen dat we met een beetje meeval 

binnen enkele weken opnieuw met z’n allen op stap kunnen en we eindelijk 

mogen doen waar we met Lots of Leuven goed in zijn : al gidsend ons rijk 

Leuvens erfgoed voor een groot publiek op een aangename , ontspannen 

manier ontsluieren en samen ontdekken. 
 

Een eerste aanzet geven wij alvast met onze themawandeling “het Nieuw 

Kwartier” op donderdag 13 mei om 14u30 , waarvan in deze LoL-

Nieuwsbrief alle info . 

Bovendien bieden de aangekondigde versoepelingen ook het perspectief 

dat de Leuvense horeca eindelijk opnieuw zijn deuren zal mogen openen. 

We zullen de café’s dus niet langer virtueel moeten ontdekken via een 

openluchtexpo van Marika Ceunen, de Leuvense stadsarchivaris, maar 

zullen onze Lots of Leuven-wandelingen kunnen besluiten op één van de 

talloze terrasjes van onze stad, voorlopig nog in bubbels van max. 4 



 

personen , maar alle begin is moeilijk … 

  

Wij zien het in elk geval zitten en hopelijk jullie ook ! 

 

 

In deze nieuwsbrief 

 

 Opnieuw met z’n allen op stap ! 
 De 3*3 wandelingen, een nieuwe start ! 
 Er staan al heel wat themawandelingen op de agenda! 
 Er zijn winnaars voor de fotozoektocht “de zuilen en beelden van de stad” 
 En de derde epidemie van onze trilogie ? 
 Nieuwtjes over Leuven vanuit een gidsenperspectief 

 
  

 

 

 

 

 

De 3*3 wandelingen, een nieuwe start ! 

 

 

“Volksdevotie en heiligenverering” op zondag 16 mei 

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. 



  

 

“De wieg van Leuven” op zondag 20 juni 

Lots of Leuven zorgt wel meer voor spraakmakende en vernieuwende rondleidingen. 

Op onze 3x3-wandeling van zondag 20 juni vertellen wij u honderduit over de oudste geschiedenis van 

Leuven, tijdens de donkere Middeleeuwen van ruim duizend jaar geleden. 

Wij spreken af om 15u00 op de bleekweide aan de Aborgpoort van het Leuvense Groot Begijnhof, dat is de 

toegangspoort aan de zijde van wat nu bekend staat als Het Spaans Kwartier. U bereikt die bleekweide, die 

buiten de poorten van het begijnhof ligt, vlot langs de Volmolenlaan, op 5 minuutjes stappen van de parking 

Bodart (die ligt aan de buitenzijde van de Tervuursevest). 

Deze plek stond destijds bekend als Ten Hove. Hier lag één van de drie historische woonkernen die naar 

elkaar toe groeiden en zo uiteindelijk de stad zouden vormen. Waarachtig de Wieg van Leuven, dus! 

Wij maken een korte wandeling door het Groot Begijnhof, met verhalen over die oudste tijden. Spelen mee: 

Frankische graven, een oud kasteel, Noormannen, een heuse Karolinger, de Tempel van Aboe Simbel, twee 

zussen, een pastoor, een pestprocessie en misschien, héél misschien een bleiterke. 

Wij kijken ernaar uit jullie allemaal terug te zien! 

  

 

 

Er staan al heel wat themawandelingen op de agenda! 

 

“Het nieuw Kwartier” op donderdag 13 mei 



 

Ontdek het Nieuw Kwartier met zijn unieke architectuur zoals de 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. Gidsen van dienst tijdens deze uitgebreidere 

kennismaking zullen Martine en Ivo zijn. 

 

 

 Datum: donderdag 13 mei (Hemelvaart) 

 Vertrekplaats : de middenberm aan de Parkpoort. Duur van de wandeling ± 2 uur. Inschrijven per 

mail bij martinepattyn@hotmail.com 

 Deelname 7 euro/pp Te betalen na bevestiging. 

De groep van 14.30u is al volzet. Inschrijven kan nog voor de bijkomende rondleiding om 10.00 u.  

 

“De eerste meisjesstudenten in Leuven” op zondag 
  6 juni en 4 juli 

 

In 1920 deden de eerste meisjesstudenten hun intrede in Leuven voor hun 

eerste universitaire ervaring. 

Wie waren de eerste Leuvense “porren” ? Waar woonden ze in Leuven? 

Maak kennis tijdens onze rondleiding met enkele Leuvense dames die 

geschiedenis hebben geschreven. 

Afspraak: zondag 6 juni of zondag 4 juli, vertrek om 14u30 aan het 

Atrechtcollege – Naamsestraat 63. 

Reserveer via een mail naar marc.bracke8@telenet.be 
 

 

De 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  vóór 17 mei 2021. 

download fotozoektocht 

 

 

Er zijn winnaars voor de fotozoektocht “de zuilen en 
beelden van de stad” 

 

Onze tweede zoektocht heeft duidelijk de eerste, “Leuvense Jetset” overtroffen. We mochten 49 juiste 

inzendingen tellen, 44 voor de volwassenen en 5 voor de kinderen ! 

Uit sommige reacties van deelnemers bleek dat het geen gemakkelijke klus was. Dit verdient dus welgemeende 

felicitaties van het hele Lots of Leuven team aan alle deelnemers die een juiste oplossing instuurden. En dat 

zijn: 

Mara & Kyle, Martine, Jos, Freddy, Luc, Chantal, Erik, Greta, Eddy, Erwin, Tina, Guy, Dominique, Fabienne, 

Willy, Toon, Monique, Geert, Ursula, Jean, Marijke, Roos, Nicole, Rita, Lieve, Annie, Rita, Doke, Mieke, Dirk, 

Liliane, Leen, Aisha, Alain, Erna, Veerle, Jacques, Mark, Ludwig, Annick, Chadija, Chris, Griet, Fabi. 

Proficiat aan al deze deelnemers ! 

Uit deze inzendingen werd 1 winnaar geloot: Mevr. Mieke Vanderputte. Van harte gefeliciteerd !! 

Ze wint een gratis deelname aan een Lots of Leuven activiteit naar keuze. 

Maar ook voor de kinderversie zijn er winnaars. Vijf kinderen stuurden een juiste oplossing in: Luca, Sien, Bas, 

Daan en Ellie. 

Voor de kinderen werden Ellie en Daan De Bruyne de winnaars. Ook voor hen een dikke proficiat !! 

Wie niet alles had gevonden en toch benieuwd is naar de oplossing, kan die vinden op onze website. 

De fotozoektocht blijft nog een tijd beschikbaar, zodat jullie vrienden of kennissen de wandeling nog kunnen 

ontdekken. De wedstrijd is echter afgelopen. 

 

En de derde epidemie van onze trilogie ? 



 

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

Naast de pest en de cholera, verneem je in de 3de aflevering van de grote epidemieën vanaf de middeleeuwen 

tot nu, meer over wat de Spaanse Griep en de parallellen ervan met de actuele COVID19. 

En dan is er nog de Spaanse Griep 

Wat vind je van onderstaande uitspraak ? “In Nederland overlijden er uiteindelijk zo’n 60 000 mensen, maar in 

België is het leed nauwelijks te overzien met zo’n 300 000 doden”. 

 

We denken dan al snel dat dit over een gebeuren gaat in een ver verleden 

zoals ooit de pest, cholera, dysenterie….., of om één of andere plaatselijke 

uitbraak in één of ander ver land. Neen, het gebeurde 100 jaar geleden met 

de uitbraak van de Spaanse Griep, de laatste grote pandemie. 

“Dit is grotendeels te wijten aan het massale en feestelijke onthaal van de 

soldaten die terugkeren van het front na afloop van de Eerste Wereldoorlog”. 

Tijd misschien om eens een paar gelijkenissen en verschillen tussen de 

Spaanse Griep in 1918 en 1919 en de huidige covid 19-crisis op te lijsten 

 

LEES MEER over de Spaanse griep  

 

 

Nieuwtjes over Leuven vanuit een gidsenperspectief 

Enkele interessante tips om Leuven beter te leren kennen: 

 

De Leuvense Colleges 

Er verschijnt een nieuw boek over de geschiedenis van de colleges in Leuven, een belangrijk item in vele 

gidsrondleidingen.  Auteur: Edward De Maesschalk (o.a. docent in de opleiding stadsgids Leuven). 

Gelezen op  

 

Archeologische vondst 

Bij de heraanleg van een speelplaats en fietsenstalling werd er in de Sancta Maria School in de Charles 

Deberiotstraat een archeologische ontdekking gedaan : het deksel van een inktpot  (vermoedelijk uit de 16de 

eeuw) met bloemmotief en de afbeelding van een dubbelhoofdige adelaar, hetgeen een verwijzing zou zijn 

naar het Heilig Roomse Rijk. Van de inktpot zelf is er geen spoor. 

Gelezen op  

 

Interactieve wandeling “de rol van de vrouwen in onze samenleving” 

Masterstudenten van de Culturele Studies KU Leuven organiseren in samenwerking met Femma een online 

rondleiding op 17 mei van 20-21u over 5 thema’s met betrekking tot de rol van de vrouwen in onze 



samenleving. Hierbij wordt aandacht besteed aan de evolutie van de leef- en werkomstandigheden sinds de 

2de WO en de rol van de vrouwenbeweging Femma Wereldvrouwen, die deel uitmaakt van de Christelijke 

Arbeidersbeweiging en vorig jaar haar 100ste verjaardag vierde. Inschrijven hiervoor kan op 

www.femmamaakthet.be. 

Gelezen op  

 

Zusters tijdens de oorlog in het KADOC 

In het KADOC in de Vlamingenstraat 39 , loopt er van 15/02 tot 27/06/21 de expo  “Zusters in Oorlog” over de 

bijzondere rol van de kloosterzusters tijdens de Tweede Wereldoorlog . Hoe gingen zij om met de bezetter, 

welke rol speelden zij in het verzet en collaboratie ? Hoe loodsten zij alle mensen , die aan hun zorgen werden 

toevertrouwd in het onderwijs , gehandicapten- en ziekenzorg , enz… door de oorlog ? Dit verhaal werd nooit 

eerder verteld en het onderzoek , gebaseerd op getuigenissen en kloosterkronieken, resulteerde in een 

tentoonstelling en een boek “ Zusters in oorlog. Leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting “ 

De expo is gratis te bezoeken, het boek is te koop in de boekhandel. 

Gelezen op  

 

Het klooster van de Kapucijnen 

In de nieuwsbrief van het Leuvens Historisch Genootschap (LHG)- nr.68 van april 2021 wordt de geschiedenis 

van het Klooster van de Kapucijnen uitvoerig uit de doeken gedaan. Een absolute aanrader voor wie 

geïnteresseerd is in de Stedelijke Kruidtuin (“den Botaniquen Hof”) die dit jaar zijn 200ste verjaardag viert. 

 

Artefact 2021: “Wired for Empathy” 

In 2021 staat Artefact met Wired for Empathy in het teken empathie. Recente ontwikkelingen in de biologie en 

neurowetenschappen zijn het erover eens: we zijn als mensen uitzonderlijk goed uitgerust om als 

empathische wezens door het leven te gaan. Toch lijken meer en meer stemmen te spreken over een ware 

empathie-crisis, een breed gebrek aan empathie in onze samenleving. Tentoonstelling van 10 – 27/6/2021 in 

STUK, Leuven. Rondleiding-met-gids, o.a. Jan is mogelijk. 

Lees meer op  

 

BIG BANG en kunst 

Studenten van volwassenateliers van SLAC/Beeldende en Audiovisuele Kunst presenteren vanaf 6 mei t/m 29 

mei de tentoonstelling “Big Bang” , rond de revolutionaire oerknaltheorie uit 1931 van prof.Georges 

Lemaitre.  Deze expo kadert binnen het thema KNAL! Stadsfestival van de Big Bang , dat in het najaar van 15 

oktober 2021 tot 30 januari 2022 zal plaatsvinden. 

Gelezen op  

 

Nachtelijke verhalen, van aardgeesten tot weerwolven 

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant stelt nachtelijke volksverhalen voor. Beleef van thuis uit de 

wondere wereld van Vlaams-Brabantse sagen en maak – liefst in het donker – kennis met spoken, 



 

plaaggeesten en heksen die schuilen in kastelen, bossen, holle wegen en hoeves. 

Gelezen op 
 

 

 

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 ! 

  

 

 

Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen ? 

Dan kan je hier onder de rubriek 'nieuwsbrief' klikken om uit te schrijven 
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