TOERISTISCH PAKKET

TOERVAART-REÜNIE 2020
VVW- LEUVEN

Maandag 18 mei namiddag
Ludieke stadswandeling met stadsgids
Vertrek; 14:00 Havenhuis
We gaan te voet naar het stadscentrum ( 20 min)waar de wandeling start om
14u30, duurtijd +/- 2 uur
Je moet kiezen uit één van de twee wandelingen.
Wandeling 1: Luchtig Leuven: volksverhalen
Wil je liefst een wandeling met sappige anekdotes en smakelijke verhalen over
bekende en minder bekende Leuvense toestanden dan vind je bij ons zeker je
gading. Wij vertellen graag over de uitspattingen van middeleeuwse studenten,
het niet altijd even vrome gedrag van begijnen, de grollen van Paep Thoon en
de verbijsterde commentaren van geleerde humanisten op het Leuvense
drankgebruik. Je kan met ons mee op stap met een echte kotmadamen een
even authentieke professor. Je zal je oren soms niet geloven, maar we
garanderen wel dit: hoe onwaarschijnlijk ook, al onze verhalen zijn echt
gebeurd.
Kostprijs; 8€pp
Wandeling 2: Rode oortjes

Hoe preuts waren de generaties voor ons nu eigenlijk? Afgaande op de
verhalen en de beelden die zij achterlieten moet dat allemaal behoorlijk
meegevallen zijn. Ee flink geschapen Noach in de gevel van het stadhuis,
lichtekooien in het Pauscollege, naaktzwemmen in de Dijle, ontucht in de
openbare badhuizen, het zijn maar enkele van de vrijmoedigheid van het Acien
Regime.
Maar niet alle verhalen zijn even scabreus. Ook romantiek vindt zijn plaats op
deze wandeling. Wij garanderen je dat je in elk geval rode oortjes zal krijgen
van het geboeid staan luisteren naar onze gidsen.
Kostprijs; 8€ pp

Dinsdag 19 mei namiddag
Bezoek aan Inbev
Vertrek Havenhuis 12u45 OF 14u45
Het bezoek aan de brouwerij gebeurt in 2 tijdsloten, dit om 13u00 of 15u00.
Voor elk tijdslot kunnen max 60 personen inschrijven.
Aan een bezoek aan de hoofdzetel van de grootste brouwerij ter wereld valt
niet te ontkomen. De jachthaven bevind zich letterlijk onder de torens van
“ de stella “. Wij zorgen voor een geleid bezoek en een proevertje meg
uiteraard niet ontbreken.
Kostprijs: 11€ pp,
Kroegentocht ( groepen en plaats nog te bepalen )
Borg 10 €
Vertrek Havenhuis 19u00

Woensdag 20 mei
Fietstocht in het Hagenland met wijn proeverij
Vertrek Havenhuis om 10u00, terugkeer rond 17u00
Leuven ligt vlak bij het Hagenland. Met een lichte fietstocht ( ongeveer 26 km )
volgen we de pittoreske Dijle en Demer en bezoeken we het eerste officieel
erkende wijngebied van Belgie, met onder andere een bezoek aan het
bezoekerscentrum Hagelandse wijn , in een prachtig gerestaureerd, 19e eeuws
neogotisch gebouw.
Uiteraard mag een wijn proeverij niet ontbreken.
s ’Middags is een landelijke lunch ( exclusief dranken ) voorzien, met keuze uit,
Wezemaalse pensen met appelmoes -, of
Ballekes van Jan met warme krieken
Kostprijs: 23€ pp, inclusief bezoek, wijnproeverij en lunch, exclusief dranken.
Wie graag een fiets huurt kan dit doen aan 8.50€ /fiets /dag.

Donderdag 21 mei
Bezoek Histarus
Vertrek Havenhuis om 10u30 OF 14u00
Voor het bezoek aan Histarus zijn er 2 tijdsloten geboekt, om 11u00 en 14u30.
Voor elk tijdslot zijn er max 40 plaatsen beschikbaar. Bij reservatie geef je jouw
voorkeur op.

We gaan te voet naar het stadscentrum ( 20 min )waar het bezoek start om
11u00 en 14u30, het bezoek neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Het universiteits Ziekenhuis van Leuven is wereldtop. Het Histarus museum
verzamelt de pareltjes die getuigen van de pioniersrol van UZ Leuven. Met een
gids bezoeken we de waardevolle collectie historische toestellen en
instrumenten, voor en na oorlogs, meubilair, foto’s en documenten.
Kostprijs: 8€pp

Donderdag 21
Bezoek Stadhuis en Sint-Pieterskerk
Vertrek Havenhuis: 10u30 OF 14u00
Voor dit gegidst bezoek aan de twee van de belangrijkste gebouwen in Leuven
zijn er twee tijdsloten geboekt. Bij reservatie geef je jouw voorkeur op.

We gaan te voet naar het stadscentrum ( 20 min ) waar het bezoek start om
11u00 of 14u30. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur.
Het stadhuis heeft een sierlijke rijk versierde gotische buitengevel welken 236
beelden bevat. De beelden op de voetstukken dragen allen Bourgondische

kledij, de figuren in de nissen dragen kledij ui de periode waarin ze geleefd
hebben. Binnen zijn de salons in verschillende stijlen ingericht. Zo is er een
salon in Lodewijk XIV- stijl, één in Lodewijk XV- stijl en één in Lodewijk XVI –
stijl. In één van de salons hangt een schilderij van elk van de burgemeesters
sinds de Franse tijd.
Vlak bij het stadhuis herbergt de Sint-Pieterskerk heel wat kunstschatten.
Absoluut meesterwerk is ‘ Het laatste avondmaal’ van de Vlaamse primitief Dirk
Bouts. De triptiek hangt nog steeds in de kapel waarvoor hij ruim 500 jaar
geleden werd geschilderd.
Kostprijs: 8€ pp

Donderdag avond BBQ
Vertrek Havenhuis 18u00 Bus
4 stukken vlees, kalkoenbrochette, kippenboutje, chipolata, rumsteak,
groenetn, sauzen&stokbrood
Het vertrek gebeurt per bus ( in groep 50 pers) of fiets, afstand 4 km
Gemeenschapscentrum Don Bosco
Ortolanenstraat 6
3010 Kessel-Lo
Vanaf 21u00 Dansavond met DJ
Kostprijs: 18€pp
De terugrit is gepland vanaf 11u00

Vrijdag 22 mei ochtend
Ontbijt in clublokaal in 2 shiften !! vanaf 09u00
Kostprijs: 10€ pp

Vrijdag 22 mei avond Diner
Tomatenroomsoep, tagliatelle met scampi, kipvidee met koekje,
Ardeensgebraad met Kempische saus, konijn op grootmoeders wijze, 3 warme
groenten, 2 aardappelgerechten, tiramisu, roomijs

Het vertrek Havenhuis per bus ( in groep 50 pers) afstand 4 km, 17u00
Gemeenschapscentrum Don Bosco
Ortolanenstraat 6
3010 Kessel-Lo
Kostprijs: 25€pp
De terugrit is gepland vanaf 11u00

