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Een nieuwe lente en een nieuw geluid 

 
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid 

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit 
…/… 

De klanken schudden in de lucht zoo rijp 
Als jonge kersen, wen een lentewind 

In ’t boschje opgaat en zijn reis begint.” 
H. Gorter, Mei, 1889. 

 

Lots of Leuven hoopt dat met deze nieuwe lente ook onze reis opnieuw begint. Een reis 

door onze stad, op zoek naar mooie ongekende of vergeten hoekjes. En dit in het 

gezelschap van een ervaren gids die jullie er alle geheimen over vertelt. 

We mogen terug met 10 mensen op stap. Lots of Leuven kan dus terug aan de slag. In 

deze nieuwsbrief ontdek je ons aanbod. 

Het aanbod blijft Coronaproof, want die gesel zijn we nog niet kwijt. We staan dan ook 

nog even stil bij eerdere pandemieën die onze streken vroeger hebben geteisterd. 

Vreselijke tijden, niet altijd voor ieder een gelijke strijd, maar ondertussen toch alweer 

geschiedenis. 

Zoals andere al zeiden: “het komt goed” ! 

 

 

 

 

 
 

De 3*3 wandelingen 

  

 

 

Meisjesstudenten in Leuven 

Eindelijk ! Op 18 april is het weer zover, met de lente in zicht, herstarten we de 3*3 

wandelingen. Je weet wel, een korte wandeling van 3 kwartier, op de derde zondag van de 

maand, om 3 uur (15u) voor 3 euro.  

Precies honderd jaar geleden deden de eerste meisjesstudenten hun intrede in Leuven. 

KULeuven telde toen in 1920 ruim 3.000 studenten. Na zeven uur moeten ze binnenblijven, en 



 

koffiehuizen en restaurants waren verboden terrein. Net voor de Tweede Wereldoorlog telde 

Leuven 450 meisjesstudenten op een totaal van 4 600 zo’n 9,8%. Wie waren de eerste 

Leuvense “porren” ? Waar studeerden ze en waar woonden ze in Leuven? Maak kennis tijdens 

de 3*3-wandeling met enkele Leuvense dames die geschiedenis hebben geschreven. 

  

 

We maken hierbij de volgende afspraken: 

 per groep maximum 9 deelnemers en de gids 

 iedereen met mondmasker en 1,5 meter afstand 

Vooraf inschrijven en betalen is nodig. Mail naar lotsofleuven@gmail.com. Je krijgt dan een 

bevestiging en de gegevens om 3 €/pp. te storten. 

Afspraak: zondag 18 april 2021, vertrek om 15 uur aan het Atrechtcollege – Naamsestraat 

63. 

Meer Info over deze en de volgende 3*3 wandelingen verneem je meer in de volgende 

nieuwsbrief of op onze website. 

 

De fotozoektocht “de zuilen van de stad” wordt 
verlengd ! 

 

We verlengen de fotozoektocht ‘de zuilen van de stad’ tot 20 april! 

Want, nu we weer met 10 mensen samen mogen wandelen, kan je 

je vrienden of familie meenemen op een wandeling langs sierlijke 

gebouwen en gerenommeerde instellingen die onze stad vorm 

hebben gegeven. Ontdek de ontelbare zuilen die je in Leuven 

tegenkomt. Bewonder de vele mooie gebouwen, versierd of gestut 

door stevige of slanke kolommen en maak ook kennis met de 

eerder figuurlijke zuilen die onze stad op de kaart hebben gezet. 

Ook de kinderen kunnen meestappen en naar de leuke 

kinderfoto’s zoeken. 
 

Je kan de zoektocht downloaden vanop de site van Lots of Leuven 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 

 

download kidsversie 

 

 

Volg een themawandeling ! 
 

Ook de themawandelingen komen terug ! 

De familiewandeling staat in de startblokken. Tijdens de tweede 

week van de paasvakantie kunnen jullie in groepjes van 

maximum 3 families enkele leuke beelden met een 

verhaal ontdekken in de stad. Het is niet alleen wandelen en 

luisteren, maar vooral meedoen, zoeken, tekenen en schrijven,…. 

een belevenis !. 

Concrete informatie (inschrijven, plaats, data) kan je binnenkort 

vinden op onze website.  

 

 

Epidemieën, een gesel van alle tijden ? 

 

Is Covid-19 een unieke historische gebeurtenis ? Of heeft de mensheid al eerder door 

dergelijke gesel meegemaakt ? 

We beleven in 3 afleveringen de grote epidemieën vanaf de middeleeuwen tot nu en sluiten in 

juni af met een rondleiding in Leuven om zelf te ontdekken van deze ziektes in onze stad 

hebben teweeggebracht. 

Eens je er meer over weet, kan je misschien terecht kiezen tussen de pest en de cholera ? 

Onze eerste aflevering…. 



 

Van ziekte, oorlog en honger … 

 

Pandemie, endemie, epidemie, … verschillende termen, licht 

verschillende betekenissen. Geen ervan deugt! Maar daarmee trap 

ik een open deur in zeker? Nu, hoe actueel COVID-19 ook is, 

uniek is de beleving ervan alvast niet. Wij kregen eerder dergelijke 

malheuren te verwerken. U gelooft mij niet? Bewijzen op tafel! 

In de jaren rond 1350 hield de Zwarte Dood voor het 

eerst vreselijk huis in Europa. 

  
 

Lees meer over de pest in Leuven 

 

 

Nieuwtjes over Leuven vanuit een gidsenperspectief 

Historische blik op Leuvens gerechtshof 

Deze expo over het Leuvense gerechtshof, opgezet naar aanleiding van de recente restauratie, 

loodst je door de bewogen geschiedenis van het gerechtsgebouw. Zowel de architectuur, 

decoratie en symbolische functie als de huisvesting van de rechtbanken en gerechtelijke 

diensten komen aan bod. Je kan de expo individueel bezoeken elke vrijdagnamiddag tussen 

13.30 en 17 uur. Gratis toegang, inschrijven niet nodig. 

Gerechtsgebouw Leuven, Smoldersplein 5, 3000 Leuven. 

Gelezen op  

 

Vrouwen in beweging – women on the move 

Vrouwen in Beweging is een interactieve historische wandeling in het centrum van Leuven met 

als thema de veranderende rol van de vrouw na de Tweede Wereldoorlog. Vijf schermen die 

zich achter het raam van enkele uitgekozen relevante locaties bevinden, lichten via foto's en 

een audiofragment elk een hoofdstuk uit het verhaal toe. Daarbij maken de deelnemers gebruik 

van hun eigen smartphone. 

Gelezen op 

 

Archeologiedagen: speur naar sporen uit het verleden 

Ga op archeologische speurtocht in de stad. Haal je brochure in het stadskantoor, bij Visit 

Leuven of in de bibliotheken en volg de archeologische wandelroute met zoek- en doe-

opdrachten. 

Gelezen op 

 

Erfgoeddag 24-25 april 2021 



 

Vanaf 24 april kan je online volksverhalen beluisteren uit de rijke collectie van het 

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant. Maar kennis met spoken, plaaggeesten of 

waterduivels. Surf naar. 

Klik hier voor meer wandelingen. 

 

Leuven in de 17de eeuw 

Een historicus, F. Hecq, en een 3D artiest, V. D’Hondt, reconstrueren een waarheidsgetrouwe 

reconstructie van de stad Leuven in de vroege 17de eeuw. 

Meer info 

 

De ijskelder aan de Brusselsepoort wordt gerestaureerd 

De Leuvense ijskelders dienden om ijs tot in de zomer te bewaren. In de 18de eeuw speelde 

Leuven een voortrekkersrol in dit innovatieve concept en de stad had het hoogste aantal 

ijskelder in Vlaanderen. In Leuven zijn nog verschillende ijskelders bewaard gebleven. De 

ijskelder aan het talud achter het zuidelijke tolhuis van de Brusselse Poort naast de E. 

Remyvest wordt nu een gerestaureerd. 

Gelezen op  
 

 

 

Volg onze informatie in de nieuwsbrieven, op de website en 

onze facebookpagina . 

 

We zijn blij met de nieuwe start in april en hopen jullie allen talrijk terug te zien 

op onze vele activiteiten in 2021 ! 
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