Leuven, 20 maart 2022

Beste cultuurliefhebber,

Nu we afgelopen winter terug op kruissnelheid gekomen zijn, kijken we graag vooruit naar ons
zomerseizoen. Na een onderbreking van twee zomers, nemen we terug de draad op van de
wandelingen en daguitstappen.
Zaterdag 23 april: Daguitstap naar Gent “Rond het Gravensteen en in het Patershol”
Tijdens onze eerste daguitstap na een “jarenlange” onderbreking, verkennen we onder de
deskundige begeleiding van ons collega-bestuurslid en erkende “stroppendrager” Wilfried Van
Tulder opnieuw een onbekend stukje van Gent.
Gezien de goede bereikbaarheid kiezen we voor een verplaatsing per trein. De uurregeling van de
trein vanuit Leuven en terug, alsook informatie over de stadstrams, mag je verwachten in de
bevestigingsbrief.
In de voormiddag wandelen we rond
het Gravensteen en in het Patershol.
Het Patershol, een gebied van ca. 4.5
ha, is een wijk met een gesloten
stratenpatroon dat het uit de
Middeleeuwen heeft bewaard.
Tegenwoordig is het een woonwijk
met heel wat kleine cafés en
restaurantjes, en verder o.a. een
ontmoetingscentrum voor senioren,
het Caermersklooster en het Huis van
Alijn (zie foto).
Na een vrij middagmaal (rond de
Korenmarkt “val” je over restaurants
en eethuisjes) spreken we af om
13u45 op het Veerleplein aan de
poort van het Gravensteen.
Tijdens de namiddag worden we rondgeleid in de Sint-Jacobskerk door gids Marc Beyaert, auteur
van een boek over deze kerk. Naar goede gewoonte sluiten we af met een drankje (inbegrepen).

In 1093 werd in Gent
een kapelkerk
gebouwd ter ere van
de Heilige Jacobus, de
oudste kerk die gewijd
is aan deze heilige in
de hele Benelux. Het
ontstaan ervan situeert
zich in de context van
de ontluikende
bedevaarten naar SintJacob in Compostela.
Met het verhaal van de
Heilige Jacobus en de
bedevaarten als
uitgangspunt, komen
we te weten wat er
met, in en rond deze
kerk gebeurde in de
bijna duizend jaar
sedert haar oprichting.
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Ons volledig programma ziet er als volgt uit:
10u
12u15
13u45
14u30
16u

Afspraak onder de Stadshal (“Schapenstal”) naast het Belfort.
Start van de voormiddagwandeling.
Middagmaal op eigen initiatief.
Afspraak aan het Veerleplein (inkompoort Gravensteen).
Wandeling naar de Sint-Jacobskerk.
Geleid bezoek aan de Sint-Jacobskerk met gids Marc Beyaert
Einde van het officieel programma. Afsluitend drankje (inbegrepen).

De inschrijvingsprijs bedraagt 11 EUR per persoon incl. het drankje achteraf.
Inschrijven kan tot 10 april via het strookje op blz. 4 of via de website.
Om praktische redenen hanteren we een maximum van 25 personen.
Je inschrijving is definitief na betaling.
*https://beeldbank.stad.gent/index.php/image/watch/ac77bf3ed6964bc899b1c979fdcb2c9de6646875af044f5982c14b559a5d9fa5cb2
6d55d7fecf733560a14ac7a84e132?s=622863609f2a1&c=94&tab=extra_field_names

Onze volgende daguitstap is gepland op zaterdag 18 juni.
Dan trekken we naar Oostende in het spoor van James Ensor, met een bezoek aan het
vernieuwde Ensor-huis en een geleide Ensor-wandeling.
Deze activiteit is momenteel nog in voorbereiding, maar je kan nu al de datum aanstippen in je
agenda.
Meer info en mogelijkheid tot inschrijven vind je in de volgende circulaire.

Maandagnamiddag 16 mei: Congowandeling in Leuven
Met een vertraging van iets meer dan 2 jaar organiseren we dan toch de Congowandeling door
het centrum van Leuven. Na de Filosofen-, Begijnen- en Vrouwenwandeling, zetten we hiermee
onze traditie van wandelingen door Leuven verder.
Leuven en de Leuvenaars waren nauw
betrokken bij het tot stand komen van
de Onafhankelijke Kongostaat en de
latere Belgische kolonie. Op bepaalde
ogenblikken speelden ze zelfs een
cruciale rol.
Onze rondleiding begint bij Café
Het Moorinneken op de hoek van de
Naamsestraat en de Grote Markt. Via
de Sint-Pieterskerk, het Pieter De
Somerplein, en Tafelrond wordt de
Tiensestraat gevolgd naar het
Hooverplein en het Kardinaal
Mercierplein.
Aan het begin van de Vlamingenstraat bevindt zich het Huis van Scheut, de eerste Belgische
aanwezigheid, niet alleen in Afrika, maar ook elders in de wereld.
Onze gids is dr. Guido Convents, historicus, antropoloog, en voorzitter van het Leuvense Afrika
Filmfestival.
Hij publiceerde over film in Afrika in het algemeen en over Congo, Rwanda, Burundi en
Mozambique in het bijzonder. Hij geeft lezingen over Afrikaanse film in Kinshasa, Matadi, Boma,
Lubumbashi en Maputo. Zie ook ons kaderstukje:

2022
22 april – 7 mei 2022
Meer dan 100 films in Cinema ZED, 30CC, M Leuven, Kinepolis, …
All-in filmpas: €20

www.afrikafilmfestival.be
Afspraak om 13u50 aan Café Het Moorinneken op de hoek van de Naamsestraat / Grote Markt.
De rondleiding start om 14 uur en zal ongeveer 1.5 uur duren.
Na afloop gaan we samen iets drinken in één van de vele gelegenheden in de Leuvense
binnenstad
De inschrijvingsprijs bedraagt 13 EUR, incl. het drankje achteraf.
Inschrijven kan tot 30 april via het strookje op blz. 4.
Om praktische redenen wordt ook voor deze activiteit de groep beperkt tot max. 20 personen.
Je inschrijving is definitief na betaling.

Tot 10 april sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende

............................................................................................. (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Gent op 23 april
voor ........……...…. personen x 11 EUR = .....…..................................... EUR
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

Tot 30 april sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende

............................................................................................. (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor de Congowandeling op 16 mei
voor ........……...…. personen x 13 EUR = .....…..................................... EUR
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

