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n Voorwoord
Dertig jaar buurtwerking Groot Redingenhof! Het leek ons een
ideale gelegenheid om terug te blikken. Mede dankzij het initiatief
Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld werd een wens
werkelijkheid en werd deze brochure mogelijk.

Het eerste deel van de brochure geeft een kort overzicht van de
geschiedenis van de Groot Redingenbuurt vanaf de middeleeuwen tot
nu. In het tweede deel wordt de naam Redingen toegelicht. Daarna
komen de straten en de straatnamen aan bod. Tot slot wordt in deel
vier de historiek van de buurtwerking geschetst.

© Leo Fabri

De buurtwerking Groot Redingenhof beslaat het woongebied binnen
de Leuvense stadsvest tussen Kapucijnenvoer, Janseniusstraat,
Schapenstraat en een deel van de Tervuursevest. Ook het Groot
Begijnhof ligt in het gebied.

Verspreid in de brochure worden getuigenissen van een aantal buurtbewoners weergegeven.
Wij danken de Erfgoedcel Leuven oprecht voor de ondersteuning bij
het tot stand komen van deze brochure.
Veel leesgenot.
Buurtwerking Groot Redingenhof
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Een deel van de eerste ringmuur is nog te zien naast het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in de Redingenstraat.

1.

Historische situering van de buurt

Een grafelijke burcht
Al in 700 – 800 resideren de Karolingische graven, die aan het hoofd staan van het graafschap Leuven,
ergens in onze buurt, wellicht tussen de Voer en de Dijle. De exacte ligging van de grafelijke residentie is
niet bekend, maar het kan op de plaats zijn die Ten Hove, het huidige Groot Begijnhof, wordt genoemd.
In de buurt van deze grafelijke residentie zorgt de aanwezigheid van militairen voor een bijkomende ontwikkeling. Rond de burcht vestigt zich een bevolking van lijfeigenen en spoedig komen er ook handelaars
wonen. Mogelijk staat er ook een bedehuis.

4 Groot Redinghof

De Noormannen worden in 891 verslagen door keizer Arnulf van Karinthië in loco qui dicitur Lovon. Dit is
de eerste schriftelijke vermelding van de stad Leuven. De veldslag zou in Ten Hove hebben plaatsgevonden, hoewel opgravingen op deze plek dit niet hebben kunnen bevestigen.
Graaf Lambert met de Baard, de oudste met zekerheid bekende graaf van Leuven, verplaatst in 1014
zijn residentie van Ten Hove naar het Dijle-eiland, stroomafwaarts tot waar de Dijle bevaarbaar was:
’s Hertogeneiland, waar nu de Predikherenkerk en het kloosterhotel zijn.
In het oude grafelijke centrum Ten Hove groeit de burchtkapel uit tot een parochiekerk: Sint-Kwinten.

De eerste ringmuur
Als in de twaalfde eeuw de eerste ringmuur rond de stad Leuven wordt gebouwd, valt het gebied dat nu
Redingen heet, buiten de stadsomwalling.
De Redingenpoort wordt tussen 1151 en 1161 opgericht. Ze wordt genoemd naar het geslacht van Redingen,
één van de zeven Leuvense geslachten, dat op die plaats aan de Dijle een domein bezit waartoe ook een
watermolen behoort. In een volgend hoofdstuk lees je meer over de zeven Leuvense geslachten.

Het Groot Begijnhof
Buiten de eerste ringmuur, tussen de Sint-Kwintenskerk en de Dijle, wordt in 1232 een kleine kapel voor
religiosae gebouwd. Dit zijn godsdienstige vrouwen die niet verbonden zijn aan een kloosterorde. De kapel
zou de eerste aanzet zijn geweest voor het ontstaan van het Groot Begijnhof. Wellicht zijn de allereerste
begijnen ook de eerste bewoonsters van dat gebied, afgezien van de Karolingische vorsten in de periode
daarvoor. De Dijle betekent voor hen een bron van inkomsten: zij wassen in de rivier het door de Leuvense
wevers geweven linnen en laten het bleken op de uitgestrekte bleekweiden in de buurt.
Voor de specifieke geschiedenis van het Groot Begijnhof verwijzen we naar andere bronnen die je achteraan bij de bibliografie vindt.
Op 2 december 1998 wordt het Groot Begijnhof door UNESCO (samen met de andere Vlaamse begijnhoven) op de lijst van het werelderfgoed gezet. En sinds 13 juli 2010 mag de Sint-Jan-de-Doperkerk pronken
met de vierde met de hand bespeelbare beiaard van de stad. Deze beiaard telt 45 klokken. Vanaf die dag
kan de buurt tot 22 uur ’s avonds genieten van de mooie beiaardklanken.
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Molens

© Stadsarchief Leuven

Gedurende vele eeuwen zorgt een aantal watermolens langs de Dijle voor economische activiteit
in de buurt: de Begijnenmolen, de Vliegmolen, de Volmolen, de Graetmolen, de Schorsmolen en de
Redingenmolen.

Deel van een kaart uit de achttiende eeuw, molens aan de Dijle en de Voer.
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© Stadsarchief Leuven

De leiding en het personeel van fabriek Delin aan de Zwartzustersstraat. Zittend, derde en vierde van links,
Joseph Delin en Antoine Bodinar. De foto dateert van maart 1892.

Op de plaats waar zich nu de Dijlemolens bevinden, staat op de ene oever de Graetmolen en op de
andere oever de Schorsmolen die ook Zwartzustersmolen wordt genoemd. De Graetmolen is met zijn
twee raderen de belangrijkste. Oorspronkelijk (1353) heet hij Nethenemolen naar de eigenaar Walter van
Nethene; vanaf 1430 wordt hij Graetmolen genoemd naar eigenaar Jan van den Grate. Die benaming zal
de molen gedurende eeuwen behouden. Ook onze buurtreus Jan Van den Graetmolen is genoemd naar
de Graetmolen. Helaas branden in 1818 zowel de Graetmolen als de Schorsmolen volledig af. Het zal een
tiental jaren duren eer de molenactiviteit wordt hervat.
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Moulins de la Dyle 1982

Dijlemolens 2012

In 1892 wordt in het molencomplex de eerste Belgische rijwielfabriek opgericht: de Fabrique Nationale de
Vélocipèdes, Derby Cycles. De initiatiefnemers zijn de Leuvenaar Joseph Delin en de Engelsman Antoine
Bodinar, beiden ingenieur. In 1894 verhuist de fabriek naar de Vismarkt, waar nu verkoopzaal Lovansia is
gevestigd: naast fietsen bouwt de firma Delin ook auto’s. Doch in 1903 gaat het bedrijf failliet.
Het huidige molencomplex dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de jaren 1930, toen de gebroeders
Huybrechts zich in de Moulins de la Dyle specialiseren in de productie van de allerfijnste bakkersbloem. De
activiteit wordt in 1979 stopgezet. De vzw tsap (het samen anders proberen) bouwt het molencomplex
in de jaren 1980 om tot het hedendaags geheel van woongelegenheden en handelszaken zoals we het nu
onder de naam Dijlemolens kennen.
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Het Zwartzustersklooster

© Collectie Rik Uytterhoeven, Stadsarchief Leuven

Algemeen wordt aangenomen dat het Zwartzustersklooster in 1438 gesticht wordt door Elisabeth
Ymbrechts. Op de plaats waar zich nu het klooster bevindt, huurt zij een cleyn stroyen huysken dat nadien
samen met enkele omliggende gronden wordt gekocht. De Zwartzustersstraat heet dan Molenstraat. In
1462 geeft de bisschop van Luik aan de snel groeiende groep devote vrouwen de toestemming om de
regel van Sint-Augustinus aan te nemen en om een kapel te bouwen. De zwartzusters, ook zusters van
Nazareth genoemd, houden zich voornamelijk bezig met ziekenverzorging in de stad.

Binnenkoer Zwartzustersklooster

9

Zwartzustersklooster

In 1680, na het slopen van het oude klooster,
nemen de zwartzusters een barokke nieuwbouw in gebruik; de barokke kapel wordt in
1686 ingewijd. Tijdens de Franse revolutie
mogen de kloosterzusters hun gebouwen
blijven bewonen. Hun nieuwe taak bestaat
uit de verzorging van zwakzinnige vrouwen.
In 1796 wordt het klooster opgenomen in
de Commissie der Burgerlijke Godshuizen
en vanaf 1925 is het klooster eigendom van
de Commissie van Openbare Onderstand,
nu het OCMW.

© Jean Hambrouck

De zusters verlaten in 1969 het klooster en
de verzorging van de zieken wordt tot in
1989 verder gezet door het OCMW. Daarna
verhuizen de patiënten naar het psychogeriatrisch centrum in de Vlamingenstraat.
Het klooster wordt in 1986 als monument en
stadsgezicht beschermd. Momenteel is het
complex eigendom van de KU Leuven en
zijn er studenten gehuisvest.
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Sint-Antoniusschool en weeshuis
De Redingenstraat, die grotendeels buiten de eerste stadsomwalling is gelegen, blijft gedurende lange tijd
haast onbewoond. Op de Ferrariskaart (1771 – 1775) zie je langs de Redingenstraat een open vlakte, met
achter de splitsing van de Dijle slechts twee gebouwenblokken: de molens aan de Zwartzustersstraat en
de huizen van ’t Nieuw Convent van het Groot Begijnhof. Tussen de twee Dijle-armen staat het hof en de
molen van Redingen.

uit “Leuven 2000, Kernstad en stadsgewest”

In 1832 richten drie Broeders van Liefde in de Redingenstraat op verzoek van pastoor Sterckx de SintAntoniusschool op. Ze omvat een lagere school en een vakschool waar kleermakers, schoenmakers en
schrijnwerkers worden gevormd. In 1986, na meer dan 150 jaar, worden de onderwijsactiviteiten stopgezet.
In de schoolgebouwen worden dan een tijdlang de ateliers van een aantal kunstenaars ondergebracht: onder
andere Herman Dottermans, Fred Bellefroid en Mieke Vanden Eynde werken er. In 2003 wordt een groot
deel van de school afgebroken om plaats te maken voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk, het CAW.
De in 1959 opgerichte feestzaal blijft behouden en is momenteel de thuishaven van theater Malpertuus van
de Reynaertghesellen.

Op dit deel van de Ferrariskaart van rond 1771 is merkbaar dat tussen de
Kapucijnenvoer en de Dijle geen bewoning is.
11

© Sylvain Libert

De Dijle, gezien vanaf de Dijlemolens, vermoedelijk begin 1900. Op het einde van het weggetje staat nu de drinkwaterfontein de
Dijle-eend. De schoolgebouwen in het midden zijn vervangen door de nieuwbouw van het CAW. Het torenspitsje is dat van de
kapel van het Iers college. Op de rechteroever is nog geen sprake van het Dijlepad. De bewoners kweken er wat groenten, hebben
achteraan bijgebouwd en drogen er de was. Aan de oever is een bootje aangemeerd, waarmee aan palingvissen wordt gedaan.

In 1866 openen de Dochters van Liefde, bekend als de wittekappen, een jongensweeshuis nabij de voormalige Wolvenpoort in de Begijnenstraat, waar nu de Schapenstraat is. In 1875 verhuist het weeshuis naar
een nieuwbouw naast het Hof van Redingen in de Redingenstraat. Later doet het gebouw ook dienst als
internaat voor jongens die schoollopen in de Sint-Antoniusschool. De KU Leuven koopt het gebouw in
1968 en brengt er het Instituut voor aardwetenschappen in onder. Nu staat het gebouw al een aantal jaren
leeg en wacht de site op een nieuwe bestemming.
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© Collectie Rik Uytterhoeven, Stadsarchief Leuven
© Sylvain Libert

© Collectie Rik Uytterhoeven, Stadsarchief Leuven

Het weeshuis van de wittekappen in de Redingenstraat

De oude Redingenstraat met de Dijle, begin jaren 1900. De foto dateert uit de tijd dat er in Leuven al telefoon is. Links liggen het klooster
en het weeshuis van de wittekappen. Opmerkelijk is aan de linkeroever de uitstulping van de Dijlewand. De Rijdende Artillerie van de
Sint-Maartenskazerne komt er ook haar paarden wassen.
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Het huis Bethlehem
De imposante herenwoning in de Schapenstraat 34 wordt in 1856 in opdracht van de Leuvense industrieel
Willem J.F. Janssens gebouwd. Bij de woning horen een stalvleugel, bergplaatsen, een moestuin, serres
en een grote lusttuin met een achttiende-eeuws paviljoen. De eigendom van Janssens beslaat dan een
oppervlakte van 1,10 hectare. De tuin en het paviljoen zijn overblijfselen van de tuin die op de Ferrariskaart
(1771-1775) wordt afgebeeld en toebehoort aan het Driutiuscollege, gelegen in de Schrijnmakersstraat.

© Collectie Rik Uytterhoeven, Stadsarchief Leuven

Na de openbare verkoping door de erfgenamen van Willem Janssens, komt het goed in 1893 in eigendom
van Victor Vander Kelen, zoon van de Leuvense burgemeester Leopold Vander Kelen. Hij richt in 1896 de
industriële bakkerij Het Volksgeluk op in een fabriek gelegen in de tuin van het huis, waar nu de parking
is. Dagelijks wordt er 3600 kg meel verwerkt tot brood, broodjes en koeken. Gaandeweg overheerst de
aanmaak van koekjes die onder de merknaam Le Lion verkocht worden. De fabriek wordt in 1922 doorverkocht aan Lambert Meurrens die er tot 1962 de BNB of Biscuiterie Nationale Belge gaande houdt.

14 Groot Redinghof

Biscuiterie
Nationale Belge

In 1932 verkoopt Victor Vander Kelen zijn herenhuis aan de zusters Van Bethlehem uit Nijvel, die in de
herenwoning een Franstalige meisjespedagogie inrichten. Een volwaardige verdieping wordt daartoe
boven het historische huis aangelegd. Als de Franstalige Université Catholique de Louvain de stad verlaat,
trekken de zusters weg uit Leuven en staat het pand jarenlang leeg.

Huis Bethlehem
achtergevel 2012

© Patrick Pitschon

In 1972 koopt de ABB het goed en richt het in tot opleidingscentrum en secretariaat van het KVLV
(Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen). Een groot deel van de tuin wordt omgevormd tot
parking. In 1987, na jarenlange vraag van de buurtwerking, sluit het stadsbestuur een overeenkomst met
de eigenaar om het overblijvende gedeelte (34,5 aren) in te richten als openbaar plantsoen: het huidige
Dijlepark, door de Leuvense jongeren ook wel het paradeske genoemd. Het huis en de parking worden in
2003 eigendom van de KU Leuven.
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Van hoveniersgrond tot woonwijk
Een groot deel van de binnenkern van de buurt is hoveniersgrond en nog wel van de allerbeste kwaliteit.
De hoveniers die er de gronden bewerken, staan bekend als de selderboeren en zijn van heinde en verre
gekend voor de uitstekende kwaliteit van hun waar.

© Frans Van Den Eynde

Eind jaren 1920, beginjaren 1930, worden de huizen in de Redingenstraat tussen de Volmolenlaan en de
Kapucijnenvoer gebouwd en geraakt de buurt dichter bewoond. Ook het stratenpatroon wordt verder
uitgebreid. Eind jaren 1950 wordt de Volmolenlaan aangelegd. De huizen grenzend aan het begijnhof
worden in het wit geschilderd, om een eenheid van uitzicht na te streven met de wit gekalkte huizen van
het Groot Begijnhof. In de jaren zestig worden andere straten aangelegd: de Prosper Poulletlaan, de Remi
Vandervaerenlaan, de Léon Colinslaan, het Redingenhof, de Ten Hovelaan. Het lyceum, het atheneum en
het Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs worden in 1983 samengebracht in de nieuwe campus Koninklijk
Atheneum Redingenhof in de Redingenstraat aan het Groot Begijnhof.
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Hovenier Van
Oudenaerde, 1941

© Jean Hambrouck

De laatste hovenier, Albert Huybrechts, omstreeks 1985, naast de muur die grenst aan het klooster en weeshuis van de wittekappen. Achteraan
in het midden staat het appartementencomplex van de Prosper Poulletlaan. De sporthal van het atheneum moet dan nog worden gebouwd.
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Wapenschild van Redhingen uit “Louvain dans le passé et le présent”

Wapenschild dochters Bastijn uit “ Louvain dans le passé et le présent”

Elk van de zeven dochters heeft hetzelfde wapenschild;
rechts ervan staat het wapenschild van hun respectievelijke
echtgenoten.

2.

De zeven dochters krijgen ook kinderen die op hun beurt huwen. Zij
krijgen dan het oorspronkelijke wapenschild van ‘van Redingen’ mee.
De aangetrouwden wijzigen er wat aan maar behouden de herkenbare
vorm.

Redingen

De naam Redingen komt van de oude adellijke Leuvense familie van Redingen, een van de zeven
Leuvense geslachten. Over de geschiedenis, of legende, van de zeven Leuvense geslachten vinden
we het volgende in het boek Geschiedenis van Leuven van Willem Boonen uit het eind van de zestiende eeuw. Wat waarheid is of fantasie, is niet te achterhalen.

“Hertog Carolus Calvus had de heer ridder Bastijn, bijgenaamd de Groote, aangesteld als graaf
in Leuven. Bastijn huwde met een dochter van de graaf van Vlaanderen en had acht kinderen:
één zoon, Volckaert, die in 900 bisschop van Luik werd, en vervolgens zeven dochters Plectrudis,
Alpaidis, Betraert, Hildegarde, Ermgaert, Judith en Swane. Om het geslacht verder te zetten
kon de graaf dus niet rekenen op zijn zoon en zocht hij bijgevolg voor elk van zijn dochters een
waardig ridder als echtgenoot. Dochter Betraert huwde met ridder van Redingen.”
Hoe het ook zij, de zeven Leuvense geslachten worden alleszins vanaf de zestiende eeuw vermeld in
historische geschriften. Het zijn de families Uten Lieminghe, Vanden Calstren, van Redingen, Vanden
Steene, Verrusalem, Gielis en van Rode.
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Hof van Redingen

Bij alle nakomelingen van de familie van
Redingen vinden we het wapenschild met de
halve oprijzende getongde leeuw, of een vorm
ervan, terug.
De familie van Redingen behoort tot de sociale
toplaag van de Leuvense bevolking, onder
andere via belangrijke politieke mandaten: zoals
bijvoorbeeld meier, burgemeester of schepen in
de stad Leuven.

© Paul Claes

© Roger Van Pee

In 1300 behoort het hof en de watermolen,
gelegen in onze buurt, toe aan de familie van
Redingen. Vandaar de straatnamen Redingenhof
en Redingenstraat. Het goed, waar in 1690 prof. H.J.
Rega wordt geboren, wordt in 1944 samen met de
omliggende bruggen door de Duitsers opgeblazen
en daarna afgebroken.

Landmeterstekening,
F. Wirix 1817
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GETUIGENIS

Roger Van Pee

Roger woonde al vanaf 1938 in het Redingenhof
waar vader Edmond toen de hoeve en boomgaard

Het Hof van Redingen

20 Groot Redinghof

kocht van een zekere Chandelon. Hij werkte er mee
met vader tot hij in de jaren vijftig huwde en de stiel
verderzette in Kessel-lo.
De ingangspoort van de hoeve stond recht tegenover de brug aan de Redingenstraat. Het landgoed
liep tot een tiental meter voor de bocht naar
de huidige Janseniusstraat tot aan het huidige
Redingenhof nummer 13. In die tijd was dit één
grote hoogstamboomgaard met weiden en stallen.

© Roger Van Pee

Roger Van Pee, paardenkoopman en veehandelaar
op rust en zoon van paardenkoopman Edmond Van
Pee, ontving een delegatie van de buurtwerking op
zijn hoeve aan de Trolieberg te Kessel-Lo. Bij een
lekkere tas koffie en zelfgemaakte wafeltjes werden
herinneringen opgehaald en prenten en schilderijen
spontaan ter illustratie aangeboden.

De enige herinnering aan de tijd van de paardenkoopman is de paardenstal waar nu de speciaalzaak
voor fijne kazen Coosemans wordt uitgebaat door
An Van Pee, de oudste dochter van Roger.

© Paul Claes

Gedurende de oorlog mochten de buurtbewoners
zich tijdens de bombardementen in de schuilkelder, die vader Van Pee had aangelegd, verschansen.
Op het einde van de oorlog bliezen de Duisters de
bruggen op en werd de hoeve zwaar beschadigd. De
hoeve werd afgebroken om plaats te maken voor
de aanleg van de straat Redingenhof. Edmond Van
Pee en zijn echtgenote bouwden het rustieke huis in
Redingenhof nr 1 en woonden er tot aan hun dood
eind jaren 1970.

Huis Coosemans, de vroegere stallingen

© Roger Van Pee

© Roger Van Pee

Koetsier Camille Van Pee met broer Roger en enkele zusters
wittekappen

De familie Van Pee
21

Redingenhof 2012

© Patrick Pitschon

3.

Straten en straatnamen

Redingenhof
Tot na WOII staat hier het hof van Redingen met bijhorende gronden. Het door de oorlog zwaar
gehavende hof wordt afgebroken en maakt plaats voor de aanleg van een straat: het Redingenhof.
Het Redingenhof begint aan de brug over de Dijle in de Redingenstraat, waar de Dijle-eend staat,
en loopt door tot aan de Janseniusstraat. Dat is bijzonder, want het laatste korte stukje van het
Redingenhof ligt in het verlengde van de Léon Colinslaan. Het is wijlen Karel Missoul, de bewoner
van het hoekhuis, die ervoor geijverd heeft dat zijn woning tot het Redingenhof zou blijven behoren.

22 Groot Redinghof

GETUIGENIS

Paul Claes
In september 1963 verhuisden wij met ons gezin van
het landelijke Hever naar het onbekende, verre Leuven.
Ik was toen acht jaar. Vader werkte in de Boerenbond
en had een huis gebouwd in Redingenhof nummer
9, momenteel is dat het nummer 11. De omgeving in
Redingenhof was echter landelijker dan het boerendorp waar ik vandaan kwam. Ik vroeg me af waarom
ons huis nummer 9 had, terwijl er geen enkel ander
huis tussen nummer 1 en het onze stond.
Op de hoek met de Redingenstraat woonde de familie
Van Pee van wie mijn vader de grond had gekocht.
Edmond Van Pee was een paardenkoopman op
rust en woonde er met zijn vrouw en gehandicapte
zoon Camille, die als hobby allerlei exotische vogels
kweekte. Vader Edmond was zo goed als blind en
wandelde ’s avonds met zijn blauwe, wazig geworden
ogen feilloos door de straat.
De straat Redingenhof was pas aangelegd: ze begon
aan de grootste brug in de Redingenstraat en eindigde voor onze deur om zo via een klein zandpaadje
om te buigen tot aan de brug in de Broekstraat, nu
Janseniusstraat. Tussen Van Pee en ons huis was een
groene beemd met hoogstam fruitbomen. Aan de
overkant idem dito, al waren daar ook al bouwwerken bezig. Tegenover ons huis in de weide van Missoul
stonden een ezel en enkele reuzengrote kerselaars.
De avonden waren hier zalig rustig, met hanengekraai en sprinkhanengetsjirp, en de nachten waren
hier muisstil. Ik herinner me de pikzwarte hemel en de
vele sterren, want er was nergens licht in de buurt te
bespeuren.
De ganse binnenruimte tussen het Redingenhof,
de Janseniusstraat, de Kapucijnenvoer en de
Volmolenlaan was één grote lap, deels braakliggende, zwarte, voedzame landbouwgrond waar

zelfs een borstelsteel in zou groeien. Tijdens onze
kinderjaren hebben we ons hier rot geamuseerd:
vele kampen gebouwd, met de fietsjes door de lager
gelegen beemden gecrost… het was hier echt ‘den
buiten binnen de ring’. Tot omstreeks 1965 stonden
er op elke hoek van de straat nog gaslantaarns. Elke
avond kwam de lantarenman langs per fiets, met een
vlammetje brandend op een lange stok, om alle lantaarns aan te steken. Wij schepten er dan plezier in om
dat vlammetje met onze zakdoek uit te slaan terwijl
de man van de ene lantaarn naar de andere reed,
zodat hij voortdurend het vlammetje opnieuw moest
aansteken.
Heel Redingenhof was eigendom geweest van de Van
Pee’s. Het gebied achter hen in de Redingenstraat tot
aan de Dijlemolens, was van de wittekappen. Gans de
site waar nu het Koninklijk Atheneum Leuven (KAL)
Redingenhof staat, waren hoveniersgronden die
door de families Verboomen, Scholle en Huybrechts
werden bewerkt.
De grond rechts van ons ouderlijk huis behoorde toe
aan Jonke den hovenier uit de Broekstraat nummer 3
(waar ik nu woon) en had toen een oppervlakte van
bijna een hectare. Daarnaast lag het stuk van Van Den
Eynde, grenzend aan het veld met op het einde een
populierenbosje (nu de sporthal van KAL).
Heel die groene binnenruimte was dooraderd met
afwateringsbeekjes met kristalhelder grondwater dat
krioelde van stekelbaarsjes, kikkers en salamanders.
In 1978 heb ik als leerkracht nog met een klasje uit
Herent salamanders gevangen in de beek achter dat
populierenbosje. Op dat moment waren er al straten
door het gebied getrokken en stonden er al ettelijke ‘blokken’ zoals we de appartementsgebouwen
noemden. Halverwege de jaren zestig werd de aanzet
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Boven op de zwarte voedzame grond werd puin en
zavel gestrooid en aangedamd. Tijdens de maand
maart stonden op die lege verharde straatruimte dan
tientallen autocars van bedevaarders die naar de kapel
van Sint-Jozef kwamen op het Damiaanplein. Langs
de ene kant zag je dan een rij met tientallen oudere
mensen luidop biddend door de straat lopen, terwijl
aan de andere kant de wittekappen met een rijtje weeskinderen naar de school van de broederkes trok.

Begin van de werken aan
het Koninklijk Atheneum
Redingenhof, 1981
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We zijn nu 2012, maar in 1980 kon ik dus al hetzelfde
zeggen en toen leek het al of ik tegen de nieuwe buren
over de oude tijd sprak. Toch zie ik het Redingenhof
nog altijd met die ogen: de sporthal als populierenbosje, het petanqueveld als fietscrosspleintje, de
blokken in de Léon Colinslaan als de serres van Jonke,
de parking Paridaens als de boomgaard van de wittekappen en het Koninklijk Atheneum (KAL) als het veld.
Ik woon hier héél graag en ervaar mede dankzij de
buurtwerking hier binnen de stadsring een dorpse
verbondenheid met de bewoners.

© Paul Claes

van de Léon Colinslaan getrokken, de eerste straat
door de groene wei.

Redingenstraat

De Redingenstraat loopt in een S-vormig tracé van de
Schapenstraat over de twee Dijlebruggen en draait
dan naar links langsheen de Dijle naar de verkeersrotonde aan de Tervuursevest en kruist het Redingenhof,
de Zwartzustersstraat, de Volmolenlaan en de Remi
Vandervaerenlaan.

© Patrick Pitschon

Oudere Leuvenaars spreken nog van den doëk (den dijk)
als ze het hebben over het deel van de Redingenstraat
tussen het brugje en de lange zijmuur van het Groot
Begijnhof. Het is een verwijzing naar de verhoogde
dijken, waartussen de Dijle stroomt, en de lager
gelegen gronden erlangs. Ze spreken ook van de nief
Reidingestraat (nieuwe Redingenstraat) als ze het deel
bedoelen tussen de Volmolenlaan en de Kapucijnenvoer.

Redingenstraat 2012

Janseniusstraat

Cornelius Jansenius, of Cornelius Jansen (1585-1638), is
een rooms-katholiek priester en theoloog. Hij studeert aan
de universiteiten van Leuven, Parijs en Bayonne. In 1630
wordt hij hoogleraar aan de Leuvense universiteit.

© Patrick Pitschon

Volgens sommige bronnen zou er al in 1302 sprake zijn
van een rue du Marais, een Broekstraat. In die tijd is dat
zeker het Broec, een drassig gebied aan de oever van de
Dijle, dat dikwijls overstroomt. De fusie van de gemeenten
(Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal met Leuven)
in 1977 brengt mee dat in Groot Leuven plots meerdere
Broekstraten bestaan. Om verwarring, onder andere voor
de hulpdiensten, te vermijden, wordt de Broekstraat in
Leuven centrum omgedoopt tot Janseniusstraat. De
Broekstraat in Heverlee telt de meeste huizen en inwoners
en mag zijn naam houden.

Janseniusstraat 2012. Het huis vooraan rechts is het Hof van
Groenendael.
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Louis Moons
Louis (1936) is geboren en getogen in de buurt van het
Damiaanplein - de pottekesmet- de Schapenstraat en de
Redingenstraat. Het Damiaanplein en omgeving telde wel
zeven cafés, zo onder meer bij Jomme de coiffeur en café
Lovana, waar de ‘pottekesneringdoenersbond’ een spaarkas
had om met Sint-Appoloniakermis, die plaatsvond op het
plein, het gespaarde geld te verteren. Louis is er nog lid van
geweest, maar zijn vrouw mocht dat in het begin niet weten.
Er was zelfs een cafeetje waarvan het toilet boven de Dijle
hing, zodat voorbijgangers konden zien en horen wanneer
iemand het toilet gebruikte. Als jongeling is Louis meermaals
gaan helpen bij paardenkoopman Edmond Van Pee waarvan
de hoeve even verderop stond. Bij de bombardementen
tijdens de oorlog mochten de buren in de schuilkelder,
die Edmond Van Pee had aangelegd, gaan schuilen. Louis
herinnert zich nog dat bij een bombardement slachtoffers
te betreuren waren.

In de Schapenstaat woonde Den Dak die het hele jaar door
met fuiken en netten in de Dijle viste. Op een keer hebben
Louis en een kameraad in het geniep enkele fuiken gelicht en
de vissen voor zichzelf gehouden. Maar goed dat Den Dak dat
nooit te weten gekomen is. De Dijle kon echter ook gevaarlijk
zijn. Zo heeft Louis twee mensen van de verdrinkingsdood
gered: een vrouw halverwege de jaren vijftig en een klein
meisje begin jaren negentig.
Louis is jarenlang opzichter geweest van de voormalige
schoolgebouwen van de Broeders van Liefde in de
Redingenstraat en hij had daar zelfs een moestuin. Ook de
Reynaertghesellen die in de Redingenstraat hun theater
hebben, kunnen nog steeds op de hulp van Louis rekenen.
Je kan Louis, goed bedoeld, zowat de burgemeester van de
kleine Redingenstraat noemen.
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In de Schapenstraat had je houtzagerij Beckers, een
fabriekje van stopverf en een beenhouwer. Aan de hout–
zagerij werd ook vis verkocht die in de Dijle gevangen
werd. Volgens Louis waren daar palingen bij van wel tachtig
centimeter lang. Op de hoek van de Schapenstraat en de
Redingenstraat brouwde Jean Vranckx tot begin jaren 1960

limonade. Verderop in de Schapenstraat bevond zich de
koekjesfabriek Meurrens die destijds al beschikte over vier
vrachtwagens. Daarnaast was de Franstalige meisjespedagogie van de zusters van Bethlehem uit Nijvel. Het huidige
Dijlepark met de vijver, het uitgebrande paviljoentje en de
parking ernaast behoorden allemaal tot de tuin van het huis.
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De waterpoort met onder meer de Janseniustoren en het sluizenstelsel is de toegangspoort tot de stad via de Dijle. Hier
wordt tol of invoerbelasting geheven op de goederen die via de Dijle de stad binnenkomen.

Tevens is hij president van het in 1617 opgerichte seminarie voor de noordelijke Nederlanden, nu het Hollands
College van de KU Leuven. Hij is de grondlegger van het naar hem genoemde jansenisme. In de Janseniustoren
schrijft hij het boek Augustinus, sive doctrina Sti. Augustini de humanae natura sanitate, aegritudine, medecina,
etc. De jezuïten veroordelen dat boek en het heeft niet veel gescheeld of Jansenius zou veroordeeld worden
als ketter. In 1635 wordt hij door de Spaanse koning benoemd tot bisschop van Ieper. Drie jaar later sterft hij er
aan de pest. Hij ligt begraven in de Sint-Martinuskerk in Ieper.
Het Hof Van Groenendael, Janseniusstraat 2, wordt al in 1530 vermeld. Op dat moment is het eigendom van
de Leuvense bakkersgilde. In 1684 wordt het gebouw vernieuwd, wellicht door de jezuïeten. Hendrik Missoul
opent er in 1868 een wasserij-blekerij die tot in de jaren 1950 actief blijft. Bij een luchtbombardement in 1944
worden de dwarsvleugel en een gedeelte van de straatvleugel in puin gelegd. Het gebouw wordt in 1989
beschermd en de huidige eigenaars restaureren dit mooie gebouw nu volledig.

27

Volmolenlaan
Een volmolen of voldersmolen is een industriemolen die wordt gebruikt om wol te vollen. Vollen is een nabewerking van geweven wollen stof die de kwaliteit sterk verbetert. Deze wollen stof is een tussenproduct van
de lakenindustrie De bedoeling is om de weefselstructuur dichter en vaster te maken (vervilten). Om dit te
bereiken moet de stof urenlang, voor sommige kwaliteiten zelfs dagenlang, gekneed worden. Hiertoe staan
in de begintijd voetvollers in een kuip, terwijl ze met hun voeten op het natte laken stampen. Toevoegingen
zoals aarde, urine en zeep bevorderen het vervilten. Later worden volmolens aangedreven door paarden,
wind of water, die met houten stampers het laken bewerken. Bij de met water aangedreven volmolen kan
het scheprad uitwendig of inwendig van de molen zijn aangebracht. Bij deze laatste stroomt het water dan
onderaan de molen door een duiker.

© Patrick Pitschon
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De stad bouwt in 1558 een vol(der)molen om de lakennijverheid nieuw leven in te blazen, wat echter mislukt.
Later wordt het een graanmolen. Het reusachtig groot ijzeren rad aan de buitenmuur wordt voortbewogen
door de stroming van de Dijle. De molen wordt in 1957 afgebroken voor de aanleg van de ring rond Leuven
en de verbreding van de brug over de Dijle. De voetgangerstunnel wordt in 1973 aangelegd; in 1979 wordt
de tunnel voor de fietsers aangepast met een hellend vlak.

Volmolenlaan 2012
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Volmolen, Tervuursevest

Jean Hambrouck
Jean en echtgenote Hortense zijn in december 1959
in de Volmolenlaan komen wonen. Tot dan woonden
ze enkele jaren in bij de ouders van Hortense om
goed te kunnen sparen. Bij toeval zagen zij in de
Volmolenlaan een bordje met bouwgrond te koop
en zo zijn ze hier terechtgekomen. Jean vertelt dat
hun bouwgrond bedoeld was voor het bouwen van
een rijhuis, want op het graspleintje erlangs was
ook een bouwplaats voorzien. Maar bij het indienen
van de bouwplannen bleek dat hun huis het hoekhuis was geworden. Bij de hoveniers uit de buurt
haalde Hortense de nodige groenten en als ze de
woning van hovenier Verboomen binnenging, riep
diens vrouw steevast: kijk, uw liefje is weer daar.
Mevrouw Verboomen was voorzeker jaloers. In de
Redingenstraat lagen de beruchte ‘kinderkoppen’
als straatbedekking. Jarenlang heeft op de buitenmuur van het Groot Begijnhof de slogan ‘Hoe lang
nog die kasseien?’ gestaan en velen zagen hier de
hand van Jean in, maar bij deze laat Jean weten dat
hij daar voor niets tussen zat. De kinderen speelden vaak op het braakliggend terrein of het stort
in de Remi Vandervaerenlaan, verkeer was er nauwelijks. Wel de vrachtwagens die graan naar de
Moulins de la Dyle brachten, denderden over de
kasseien van de Redingenstraat. En mussen dat er
waren, wel honderden, die rijkelijk voedsel vonden
in het achtergebleven graan. Aan de overzijde
van de Volmolenlaan liep een beekje dat door het
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Hovenier Verboomen, 1961

braakliggend terrein in de Remi Vandervaerenlaan
verder liep tot aan de wasserij-blekerij van Missoul in
de toenmalige Broekstraat.
Een tiental jaren geleden gebeurde er iets bijzonders.
’s Nachts omstreeks 4 uur, het was nog pikdonker,
hoorden Jean en Hortense het geluid van ladders die
tegen de gevel van het atheneum werden geplaatst.
Inbrekers! De politie werd verwittigd en twee agenten
kwamen ter plaatse, ze slopen voorzichtig langs de
taxushaag naar de school en plots hoorden Jean en
Hortense roepen: Kom naar beneden of ik schiet!. De
verbouwereerde man viel bijna van zijn ladder. Het
bleek een werknemer van een schoonmaakbedrijf die
de ramen van de school kwam poetsen. Hoe dat ’s
nachts kon, is voor Hortense nog steeds een raadsel.
De volgende ochtend vertelde die man zijn wedervaren aan Hortense en zij heeft wijselijk verzwegen wie
de politie erop afstuurde.
Jean is van bij het begin actief betrokken bij de buurtwerking. Hij tekende voor het dossier Redingenhof
alle straatplannen en samen met de medewerkers van
Langzaam Verkeer overlegde hij met het stadsbestuur
over de herinrichting van de straten in de buurt. De
technische opbouw van reus Jan Van den Graetmolen
is ook het werk van Jean. Het verkeer en de verkeersdoorstroming in onze buurt was, en is nog steeds, het
stokpaardje van Jean.
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Schapenstraat
De Schapenstraat wordt volgens historicus Edward Van Even genoemd naar de daar gehouden schapenmarkt. In veertiende-eeuwse documenten wordt ze als Legestrate of Ledigestrate aangeduid en vanaf
de Franse periode als Benedenstraat in tegenstelling tot de hoger gelegen Naamsestraat. Ze loopt in een
bochtig en licht dalend tracé van het huidige Pater Damiaanplein naar de Tervuursevest, en kruist daarbij
de Zwartzustersstraat, de Karmelietenberg en de Sint-Beggaberg die op een driehoekig pleintje in de
Schapenstraat uitloopt. Tot het einde van de achttiende eeuw wordt met de naam Schapenstraat het
eerste straatgedeelte intra muros aangeduid, gelegen tussen het Pater Damiaanplein en de Wolvenpoort,
met inbegrip van het eerste deel van de Redingenstraat. De Wolvenpoort bevindt zich ter hoogte van
het pand nr. 30-32 en wordt wegens zijn slechte staat in 1779 verkocht en afgebroken. Een gedenksteen,
geﬂankeerd door twee van de oorspronkelijke poort afkomstige wolven in halfreliëf, draagt een slecht
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Sylvain Libert
Even na midden september 1973 verhuisden wij
van de Tessenstraat naar de Ten Hovelaan. Officieel
werden we op dat adres ingeschreven op 21 september 1973.
Dat verhuizen naar de Ten Hovelaan – ik had ten
andere nog meegezocht naar een geschikte naam

voor die nieuwe straat – verliep niet zo vlot. Het
splinternieuwe appartementencomplex stond er, de
trottoirs waren aangelegd, maar de straatbedding
bestond nog uit zand. Niet gemakkelijk om er vaste
voet te krijgen met de verhuiswagen!
Gelukkig werkte de lift al wel, maar door een of ander
misverstand was er nog geen glas in het raam van de
woonkamer en was stevig plastic de oplossing voor
een paar dagen.
Wel een hemelsbreed verschil hier met de buurt waar
ik vandaan kwam. Iedereen kende daar iedereen, er
was altijd volk op de Bummekes, er waren daar een
paar volkscafés en buurtwinkeltjes.

© Frans Van Den Eynde

De Ten Hovelaan daarentegen was aanvankelijk een
straat met aan één kant een appartementencomplex,
Begin van de werken aan het Koninklijk Atheneum
Redingenhof, 1981
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Schapenstraat 2012

vier verdiepingen hoog en aan de overzijde niks dan wat
barre grond met heel veel onkruid.
Ging men rechts de straat uit, dan kwam men op de toen
al drukke Kapucijnenvoer; links kwam men terecht op
een nog veel groter stuk braakgrond, eerder een veld
met onkruid, struikgewas, hier en daar een opgeschoten boompje, een beekje en zelfs nog een heel stuk
tuinbouwgrond waar selder en prei werden gekweekt.
Het was wel ideaal om met het hondje even een toertje
te maken.
Het was moeilijk om met de nieuwe buren, allemaal
nobele onbekenden, kennis te maken.We hebben ons
aangepast. Mettertijd wisten we dat één van de buren
een gepensioneerd ingenieur was, die jarenlang in de
Congo had verbleven. En dat een jong gezin er een
appartementje had gekocht om er de voorgeschreven
vijf jaren te wonen en ondertussen uit te kijken naar een
andere plek, waar de te verwachten kinderen wat meer
ruimte en groen zouden hebben.
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leesbaar opschrift. Het tweede straatgedeelte extra muros heet Begijnenstraat
en loopt van aan de Wolvenpoort, langs
het Begijnhof tot aan de voet van de
Sint-Kwintensberg. Het laatste deel van
de Schapenstraat wordt pas in 1895
aangelegd en was voordien bekend als
Hove, het landelijke gedeelte dat zich ten
zuiden van het Begijnhof en ten westen
van de Sint-Kwintenskerk uitstrekt.

We waren amper gesetteld of men begon naast ons hetzelfde type appartementencomplex neer te zetten, wat
dagenlang gestamp van de zware hamers meebracht.
Er dienden immers tientallen betonpalen als steun de
grond ingejaagd te worden.
Een tijdje later werd dan het hele vrije middenveld ingepalmd om er het nieuwe K.A. (Koninklijk Atheneum) Leuven
Redingenhof neer te poten. Opnieuw volgde wekenlang
gehamer; de weke grond in de nabijheid van de Dijle had
onvoldoende draagkracht om er zo’n omvangrijk complex
op neer te zetten. Och, we hebben dat allemaal overleefd.
De samenhorigheid in de buurt bleek altijd wel een probleem. Weinig bewoners waren honkvast, er woonden
veel studenten of jonge gezinnen die na een aantal
jaren de kernstad ontvluchtten. Op dat gebied heeft de
buurtwerking haar best gedaan om banden te smeden.
Openlucht-barbecues, wandelingen, bezoeken, gezellige
avonden… Het is allemaal aan bod gekomen en heeft
zeker bijgedragen om van deze wijk een leefbare, aangename gemeenschap te maken.
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Ten Hovelaan
Hierover zijn de meningen verdeeld. Ofwel slaat de naam terug op de tijd dat de Karolingische koning op
het eilandje tussen de twee armen van de Dijle zijn hof houdt, ofwel heeft het te maken met de weg die
naar het Begijnhof liep. De Ten Hovelaan bestaat pas sinds 1973.

Kapucijnenvoer
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De lange Kapucijnenvoer heeft een kronkelig verloop tussen de Brusselsestraat en de Tervuursevest.
Het deel dat tot de buurtwerking behoort, loopt vanaf de rotonde van de Tervuursevest tot aan de
Janseniusstraat. De straat dankt deels haar naam aan de Voer, die ontspringt bij Tervuren, via de Cleyne
Spuye de stad binnenstroomt en uitmondt in de Dijle aan de voet van de Keizersberg. In de tweede helft
van de negentiende eeuw wordt de Voer binnen de vesten overwelfd. Het eerste deel van de straatnaam
verwijst naar het voormalige Kapucijnenklooster dat in 1618 op de plaats van de huidige Kruidtuin wordt
gebouwd en in 1802 afgebroken wordt.

Ten Hovelaan 2012
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Kapucijnenvoer 2011
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Tervuursevest 2012

Zicht op de Tervuursevest midden jaren 1950. Net achter de brug begint
de Volmolenlaan.

Tervuursevest
We beperken ons tot het deel van de stad vanaf de Volmolenlaan tot aan de Kapucijnenvoer. De
Tervuursevest is het gedeelte van de stadsvest tussen de Naamse- en de Tervuursepoort en volgt het tracé
van de tweede stadsomwalling (1357-1365). Waar de Dijle en de Voer de stad binnenstromen, worden in
de stadsmuur twee sluizen gebouwd die nadien met molens worden uitgebreid: respectievelijk de Groote
Spuye met de Volmolen en de Cleyne Spuye met de IJzermolen. De onderbouw van de Groote Spuye blijft
bewaard ter hoogte van de huidige Dijlebrug en wordt in 1998 als monument beschermd. De brug en de
sluis op de Voer zorgen voor een knik in de cirkelvormige stadswal. De stadsmuur wordt tussen 1821 en
1827 afgebroken en vanaf de Vaart oostwaarts tot de IJzermolen als promenade aangelegd. Vanaf 1953
worden de vesten, in de volksmond boulevards genoemd, omgevormd tot de huidige ring met dubbele
rijstroken.
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Tervuursevest

Ik ben geboren in 1931 in
het café van mijn grootouders op de Kapucijnenvoer.
Daar is nu een kebabzaak.
Mijn ouders, mijn vader was
beestenkoopman, bouwden
dit huis op de Tervuursevest
in 1936 en ik ben er, met een
onderbreking van één jaar
Kessel-Lo, steeds blijven
wonen. De Tervuursevest
was een echte boulevard,
met twee rijen bomen, een breed fietspad (aangelegd
met asse van de kachel), een wandelpad, een rijbaan en
tramsporen. Ik heb de stoomtram er nog weten voorbij
tuffen. Aan de achterzijde van ons huis liep een klein
beekje. Bij mooi weer was het ‘s avonds op den boulevard echt plezant. De mensen kwamen dan buiten op
de banken onder de bomen zitten en er werd gepraat
en gelachen. Maar dan kwam de oorlog…
De oorlog heeft een diepe indruk op mij als kind
nagelaten. Enkele huizen verder is een bom terecht
gekomen en die heeft slachtoffers gemaakt. Ook
is vlakbij een tank uitgebrand. Ik herinner me nog
goed de aftocht van de Duitsers langs den boulevard: rijen en rijen soldaten en vele voertuigen.
Tot mijn veertiende ben ik bij de jozefieten naar school
geweest, daarna ging ik op pensionaat in La Louvière.
Ik trok in de buurt veel op met Henri, nu nog steeds een
vriend van mij, die in de Redingenstraat op de hoek van
de toen nog aan te leggen Volmolenlaan woonde. Zijn
ouders hadden daar een groothandel in haringen. De
Volmolenlaan, dat waren hoveniersgronden en velden
die werden bewerkt door den doven. Zijn naam ken
ik niet meer. Daar speelden wij dan en haalden we af
en toe wat kattenkwaad uit. In de Dijle heb ik leren
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Felix Verreck

zwemmen, alhoewel we soms ook naar het zwembassin even verderop gingen (dat was gelegen op de hoek
van de Kapucijnenvoer en de Tervuursevest, waar nu de
grote appartementsblok staat).
Ik was tandtechnicus van beroep. Hier thuis had
ik een tandtechnisch labo en een tandartskabinet.
Elke avond moest er werk worden weggebracht en
opgehaald, vooral in het Brusselse en Waver. Voor
hobby’s had ik weinig tijd, maar een vriend heeft
me kunnen overhalen om mee naar de duikclub te
gaan. Zo ben ik dan toch op verschillende plaatsen geweest om te duiken: in de Oosterschelde, in
Renesse, in Dongelberg, de Middellandse zee. …
Ik ben nog steeds actief lid van de Mannen van
het Jaar. Moet je nagaan: we zijn met 103 leden
begonnen en nu komen we nog met z’n zevenen
regelmatig samen om te vergaderen. Met die vriendenkring heb ik veel plezierige momenten beleefd.
Ik was zeker geen tafelspringer - een schabelleke
(voetbankje) is al hoog genoeg voor mij. En… de
Mannen van het Jaar, dat is toch iets bijzonders.
Ik heb hier altijd graag gewoond, ook nu nog.
Godzijdank blijft er nog wat groen over in de buurt!

Léon Colinslaan

Prosper Poulletlaan
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De Léon Colinslaan is het kort stukje straat tussen de Prosper
Poulletlaan en het Redingenhof. Léon Colins is een liberaal,
Leuvens politicus, onder het bewind van de liberale politici Leopold
Vander Kelen, Frederik Lints en Vital Decoster. Hij is schepen van
de stad en van 1905 tot 1921 burgemeester van Leuven. Hij begint
zijn burgemeestersmandaat als waarnemend burgemeester na het
overlijden van Vital Decoster. Van 1914 tot 1918 wordt gedurende
de bezetting tijdens de Wereldoorlog zijn taak overgenomen door
oorlogsburgemeester Alfred Nerinx. Op 21 augustus 1914 dient hij
nog aan de Leuvense bevolking aan te kondigen dat twee van
zijn schepenen, senator Leopold Vander Kelen en schepen Emiel
Schmit door de Duitse bezetters gevangen genomen zijn.

Léon Colinslaan 2012

Prosper Poullet (Leuven, 5 maart 1868 – 3 december 1937) is
een telg uit de familie Poullet die vele officieren en magistraten
telt. Hij loopt middelbare school bij de jozefieten in Leuven en
promoveert aan de KU Leuven tot doctor in de wijsbegeerte
en letteren en doctor in de rechten. Vanaf 1893 is hij docent,
later hoogleraar in de faculteit rechten van de KU Leuven en
docent in de school voor politieke en sociale wetenschappen.
Hij doorloopt een succesrijke politieke carrière. Hij is lid van de
christendemocratische vleugel binnen de Katholieke Partij en
bekleedt vele belangrijke politieke mandaten. Hij is ondermeer
zesmaal minister en eenmaal premier. Van 1904 tot 1911 is hij
gemeenteraadslid van Leuven en van 1900 tot 1908 provincieraadslid van Brabant. Van 1908 tot aan zijn dood is hij lid van de
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers; in 1918-1919 is
hij Kamervoorzitter. Op 30 december 1925 wordt aan jonkheer
Prosper Poullet de titel van burggraaf verleend.

© Patrick Pitschon

De Prosper Poulletlaan is gelegen tussen de Kapucijnenvoer en
de Léon Colinslaan en ze kruist de Remi Vandervaerenlaan.

Prosper Poulletlaan 2012
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Remi Vandervaerenlaan

Remi Vandervaerenlaan 2012

Remi Vander Vaeren (Elsene, 26 februari 1882Leuven, 13 december 1956) is een katholiek Leuvens
politicus. Hij is van 1927 tot 1932 en van 1939 tot
1947 burgemeester van Leuven. Van 1941 tot 1944,
gedurende de bezetting tijdens WOII, worden zijn
taken overgenomen door oorlogsburgemeester
Richard Bruynhoge. Van der Vaeren, van opleiding ingenieur, is actief in het bierbrouwen. Bij zijn
overlijden zetelt hij nog in de raden van bestuur
van brouwerijen en aanverwante bedrijven. Hij is
gehuwd en vader van acht kinderen, vijf dochters
en drie zonen.

Rixvonderendijk

© Patrick Pitschon

De naam is afkomstig van een dame, genaamd
RixaVonderen, die in de twaalfde eeuw een molen
bezit, gelegen op de Dijle nabij de ringmuur van de
stad (E. Van Even). Het woord dijk verwijst naar
de hoger gelegen oevers van de Dijle. Ook in het
Cijnsboek van de Tafel van de Heilige Geest uit het
jaar 1278 is er al sprake van: boven de Voere, onder
thuysken geheeten Ricxvondere. De toponymiecommissie van de stad Leuven heeft deze naam
gekozen toen, op vraag van de buurtwerking, het
verbindingspad tussen de Léon Colinslaan en de
Redingenstraat werd aangelegd.

Rixvonderendijk 2012
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Zwartzusters in de Schapenstraat

Zwartzustersstraat

© Patrick Pitschon

De Zwartzustersstraat loopt van de Redingenstraat
langs de Dijlemolens naar de Schapenstraat en gaat
daar over in de Karmelietenberg. Eén zijde van de
straat grenst aan het Groot Begijnhof. Het klooster
van de Zwartzusters gaf de huidige benaming aan de
straat die voordien als Molenstraat was gekend.

Zwartzustersstraat 2012

37

GETUIGENIS

Eugène Lembrechts
Eugène of Gène, het is me gelijk, zo steekt Eugène
van wal met een aanstekelijke lach. In 1970 zijn
we, mijn echtgenote Liliane en ik, in de Remi
Vandervaerenlaan komen wonen in de conciërgewoning van het appartementsblok nummer 10. Op
het gelijkvloers is er nog lang een coiffeusesalon
geweest. De eigenaar van het gebouw, de heer
Beaubrez, had op de Kapucijnenvoer een winkel
met alle benodigdheden voor beenhouwers. In
de omgeving van het toen nog actieve slachthuis
waren zeker een viertal beenhouwers gevestigd, en
minstens zoveel cafés die al van ’s morgens vroeg
open waren. Op de hoek van de Kapucijnenvoer en
de Prosper Poulletlaan was er een café waarvan de
baas ook met de lijkwagen van de stad reed.
Begin zeventiger jaren werden nog andere
apparte ments blokken gebouwd in de Remi
Vandervaerenlaan en Ten Hovelaan. Zo zijn wij in
1973 verhuisd naar dit blok in de Prosper Poulletlaan
5. Ook hier waren wij conciërge. Trouwens, na
verloop van tijd deden we de administratie en
boekhouding van acht appartementsblokken in de
stad. Liliane deed hiervoor het meeste: zij nam dit
overdag op haar en ik hielp mee na de werkuren.
Ik heb 35 jaar bij drukker Meulemans (nu bakkerij
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Van Grootloon) in de Naamsestraat gewerkt als
letterzetter.
In de beginjaren waren hier veel Franstalige huurders, studenten van gegoede huize. Later is dat
veranderd. Nu wonen er mensen van overal: het zijn
overwegend huurders, slechts een zevental eigenaars wonen zelf in deze blok. Af en toe waren er
wel eens problemen met een huurder, maar meestal
verliep alles vlot. Het bracht zeker heel wat werk
mee, en we hadden ook nog de twee kinderen -die
het allebei wel stellen- om voor te zorgen.
Liliane en ik zijn er graag bij als er iets te doen is van
de buurtwerking: de barbecues, de etentjes, onlangs
nog de zeer geslaagde receptie voor buurman
Sylvain, en niet te vergeten, het petanquen tijdens
de zomermaanden. Ik kon volop oefenen tijdens
onze vakanties aan zee. En ge moogt gerust zijn,
de opvolging is verzekerd dankzij kleinzoon Jens
die al een aardig balletje kan gooien.
Wij wonen zeer graag in deze buurt. Weet ge, als
dat niet zo zou zijn, dan waren wij al lang verhuisd.
En dan volgt de aanstekelijke lach van Gène.

Hovenier Guillaume Sergeant met kleinzoon Yves, 1955

Zicht op de Janseniusstraat (achterzijde schrijnwerkerij
Heremans), foto genomen ter hoogte van appartement
nummer 10 in de Remi Vandervaerenlaan.

Foto genomen ter hoogte van appartement nummer
10 in de Remi Vandervaerenlaan. Achteraan de huizen
in de Redingenstraat.

© Yves Sergeant

© Yves Sergeant

Jacques Sergeant en zoon Yves, 1955
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Cover dossier Redingenhof

4.

Buurtwerking Groot Redingenhof Leuven

Situering en doel
De buurtwerking Groot Redingenhof beslaat het woongebied binnen de stadsvest van Leuven tussen de
Kapucijnenvoer, de Janseniusstraat, de Schapenstraat en een deel van de Tervuursevest, met inbegrip
van het Groot Begijnhof.
De buurtwerking wil de leefbaarheid van de buurt in de algemene zin bevorderen. Ze ijvert ervoor om de
buurtschapszin te vergroten en om samen met de officiële instanties te zoeken naar mogelijkheden om
het woon- en leefmilieu in de buurt beter en aangenamer te maken.
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Ontstaan van de buurtwerking
Vrijdag 3 september 1982 organiseren vzw tsap (het samen anders proberen), die op dat moment de
vrijgekomen Dijlemolens aan het verbouwen is, vzw Langzaam Verkeer en enkele buurtbewoners in
samenwerking met de stad Leuven een informatieavond over de herinrichting van de straten van de buurt.
Een twintigtal van de zeventig bewoners die deze vergadering bijwoonden, verklaren zich nadien bereid
om samen verder te werken aan voorstellen betreffende parkeerproblemen, geplande wegeniswerken,
sluipverkeer… Op die manier is de buurtwerking ontstaan.
Bruno Buyse en Hilde Stevens van de vzw tsap zijn van bij het begin mee de bezielers van onze buurtwerking. De visie en de doelstellingen van de vzw tsap sluiten immers nauw aan bij wat de buurtwerking wil
bereiken. Dankzij vzw tsap beschikt de buurtwerking in de nog te renoveren gebouwen van de Dijlemolens
gedurende enkele jaren over een buurtlokaal. In dit lokaal ziet reus Jan Van den Graetmolen het levenslicht en wordt ook het oud papier opgeslagen, dat wekelijks wordt opgehaald met de aanhangwagen van
Bruno. Met de opbrengst van de ophaling wordt de buurtwerking gefinancierd. Hilde is de eerste jaren de
kassierster van de buurtwerking en zij fungeert regelmatig als verslaggeefster van de buurtvergaderingen.
De buren vergaderen een eerste keer op 13 september 1982 in de garage van de woning van Paul en Anne
Claes-Wellens in het Redingenhof. Het uitvoerige verslag van deze eerste vergadering wordt opgemaakt
door Mieke Vanden Eynde. Om een vlotte werking te verzekeren, worden drie werkgroepen opgericht.
Er komt een werkgroep straatinrichting met ondermeer Sylvain Libert, Jean Hambrouck, Chris
Heremans, Frans Wuyckens en enkele medewerkers van Langzaam Verkeer.
In de werkgroep verkeersproblemen zitten Mieke Vanden Eynde, Chris Heremans, Luciane
Opdeweegh, Paul Claes, Anne Wellens en Bruno Buyse.
Tot slot stelt een werkgroep met Guy Marchal, Stefaan Schaumont en Jos Zuallaert een dossier samen
om subsidie aan te vragen bij de Koning Boudewijnstichting. Met succes, want er wordt een subsidie
van 1000 euro (40.000 BEF) toegekend ter ondersteuning van de werking.
De vele vergaderingen en overlegmomenten in het najaar van 1982 resulteren in een dertig bladzijden
tellend dossier Redingenhof dat op 10 december 1982 wordt voorgesteld. Het stevige dossier beschrijft
de knelpunten van de buurt en stelt mogelijke oplossingen voor.
Om langparkeerders uit het woongebied te kunnen weren, opteert men voor randparkings, zoals
parking Bodart, samen met het invoeren van het bewonersparkeren en de blauwe zone.
Om het brengen en afhalen van de schoolkinderen in goede banen te leiden, stelt het dossier op
bepaalde plaatsen afzethavens voor.
Het dossier vraagt (dan al) om zone 30 in te voeren.
Sluipverkeer wil men tegengaan door paaltjes te zetten in de Janseniusstraat, aan het brugje in de
Redingenstraat en aan het begin van de Zwartzustersstraat. Deze laatste locatie wordt echter niet
goedgekeurd door de stad.
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Parking Paridaens: een noodzakelijke actie vormt een hoofdstuk apart. De school Paridaens plant een
parking voor 80 wagens. Na een reeks protesten wordt dat aantal uiteindelijk teruggebracht tot 50,
terwijl er extra groen wordt voorzien.
Het dossier doet ook voorstellen voor de herinrichting van straten, met per straat een gedetailleerd
plannetje met voetpaden, groenaanleg,…

© Patrick Pitschon

Redingenstraat 1982 (boven) en 2012 (rechts)
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© Buurtwerking Groot Redingenhof

Het dossier Redingenhof is jarenlang het basisdocument en de leidraad voor de buurtwerking op vlak
van straatvernieuwing en het verkeer in onze buurt. Voor de uitvoering van een aantal voorstellen moet
worden gewacht tot halfweg de jaren negentig, als eindelijk de grote rioolcollectoren door Aquafin zijn
aangelegd in de Janseniusstraat, in het Redingenhof en in de Redingenstraat. In 2012 is Aquafin nog altijd
actief in onze buurt bij de heraanleg van de Kapucijnenvoer.

© Patrick Pitschon

© Buurtwerking Groot Redingenhof

Redingenstraat 1982 (links) en 2012 (rechts)
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In januari 1983 krijgt de buurtwerking een echt buurthuis in de gebouwen van de Dijlemolens. De vzw tsap
biedt de buurtwerking aanvankelijk enkele jaren huisvesting in het gebouw dat nog op renovatie wacht en
daarna in de feestzaal van het gerenoveerde complex.
Die zaal wordt in 1989 verkocht aan een handelaar.
Vanaf dan gaan de vergaderingen gewoonlijk door in
de taverne van de Dijlemolens. Momenteel komen we
er elke eerste donderdag van de maand om 20.15 uur
samen. Iedereen is van harte welkom.
Op de hoek van de Redingenstraat en de Zwartzustersstraat, waar nu een broodjeszaak is, wordt zelfs een
tijdlang een heus buurtcafeetje open gehouden. Het
wordt na de nodige tapvergunning door enkele vrijwilligers een aantal avonden per week uitgebaat.
Tot 1988 wordt wekelijks, later tweewekelijks en
maandelijks, oud papier opgehaald om de werking te
financieren.
Op 25 april 1985 verschijnen in het staatsblad de statuten van de ‘vzw buurtwerking Groot Redingenhof’.

© Leo Fabri

Van bij het begin van de buurtwerking worden ook
heel wat animatie-activiteiten georganiseerd: wandelingen, rommelmarkten, kaas- en wijnavonden,
volksdans, burenbarbecue, feesten, bier- of wijnproefavonden, en vele andere… Hierbij een greep uit het
aanbod.
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November 1983: Radio Scorpio maakt een kinderprogramma over de buurt.
Mei 1984: twee weken durende tentoonstelling in samenwerking met het instituut voor hygiëne en
epidemiologie te Brussel over de vervuiling van de Dijle en de plannen voor de rioolcollector. De
tentoonstelling kent een groot succes bij de Leuvense scholen.
November 1984: het eerste Groot Redingenhof buurtkrantje verschijnt.
26 februari 1985: Manu Verreth, Jomme Dox uit het tv-feuilleton De Collega’s, is te gast in het buurthuis.
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23 april 1988: de geboorte van reus Jan Van den Graetmolen wordt gevierd met een feestelijke stoet
door de buurt met paarden en een fanfare. In 1993 staat de foto van reus Jan op de cover van de evenementenkalender van Vlaams Brabant en Brussel. Naast reus Jan herkennen we Jean Hambrouck,
Gitte en Evi, de dochters van Yolande en Hugo De Keyser.
1 oktober 1988: een daguitstap met de autocar naar de Hoge Venen, initiatiefnemer is Roger Flamaing.
Volgens één van de kinderen is het een toffe dag bij Michel Barak.
2 februari 1990: het eerste Lichtfeest vindt plaats in het midden van de Redingenstraat tussen de
Dijle en het atheneum. In de Redingenstraat liggen dan nog kasseien. Het Lichtfeest heeft nog elk jaar
plaats op de laatste vrijdag van de maand januari op de Bleekweide van het Groot Begijnhof.
10 december 1990: tijdens een persconferentie ventileert de buurtwerking zijn ongenoegen
over de wijze van samenwerken met de stadsoverheid en het gebrek aan inspraak. Het dossier
Redingenhof wordt nogmaals toegelicht en er wordt ook gevraagd om een voetgangersdoorgang
tussen de Redingenstraat en de Léon Colinslaan te realiseren. Het resultaat daarvan is het huidige
Rixvonderendijk.
12 september 1992: die zaterdag viert de buurtwerking zijn tienjarig bestaan met een jubileumconcert in de Minnepoort met optredens van onder meer sopraan Beatrijs De Vos en het Spring Quartet
met Jan Michiels, in 1982 laureaat van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor piano. In dat jubileumjaar
worden op vraag van de buurtwerking tien bomen aangeplant in de buurt.
April 1994: in de polyvalente zaal van het atheneum wordt een driedaagse tentoonstelling opgezet
met een twintigtal kunstenaars uit de buurt. De tentoongestelde werken worden verzekerd voor een
bedrag van 1,5 miljoen toenmalige BEF.
9 november 2003: inhuldiging van de drinkwaterfontein ‘de Dijle-eend’ naar een idee van Leo Fabri.
25 augustus 2007: jubileumviering vijfentwintig jaar buurtwerking met een wandelzoektocht in de
buurt, een optocht met reus Jan, Brabantse trekpaarden met kar en een fanfare. In de namiddag is er
een kindervoorstelling door Spoor 6 in de zaal van de Reynaertghesellen en s’ avonds de opvoering
van het stuk Het eerste mirakel van het kindeke Jezus van Dario Fo, door Edelhard Moens.
Elk jaar worden wandelingen in en buiten de buurt georganiseerd, soms met, soms zonder gids: in de
Kruidtuin, in het arboretum in Wespelaar en in het Arenbergpark bijvoorbeeld, maar ook vogelwandelingen in de vroegte, natuurwandelingen en stadswandelingen komen aan bod. Zelfs een geleid
bezoek aan het nieuwe stadskantoor en een blik achter de schermen van de stadsschouwburg staan
op het programma.
In de zomermaanden juli en augustus kan er elke maandagavond op het sportpleintje van het atheneum gepetanquet worden; ook supporters zijn welkom.
6 oktober 2012: viering dertig jaar buurtwerking met een feestelijke receptie en met optreden van
stadssopraan Noémie Schellens in het theater van de Reynaertghesellen.
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Buurtkrantje
In november 1984 wordt een eerste Groot Redingenhof buurtkrantje op 650 exemplaren in de buurt verspreid. In totaal
verschijnen tussen november 1984 en januari 1998 een twintigtal
buurtkrantjes.

© Leo Fabri

Krantjes, aankondigingen en affiches van de buurtwerking zijn
verlucht met illustraties van de magische hand van Leo Fabri.

Ooievaar Leopold

© Paul Vranckx

Leopold, de ooievaar, is de verwelkomingsambassadeur voor
alle buurtborelingen. Zijn hobby is het verzamelen van geboortekaartjes. Je kan Leopold via zijn thuisadres Volmolenlaan 12 altijd
uitnodigen om langs te vliegen.

Ooievaar Leopold

48 Groot Redinghof

© Paul Claes

De drinkwaterfontein de ‘Dijle-eend’
De drinkwaterfontein de Dijle-eend in de Redingenstraat wordt op voorstel van buurtwerking Groot
Redingenhof in samenwerking met Kom op voor je wijk – Sociaal Impulsfonds stad Leuven gerealiseerd. De
Dijle-eend wordt gemodelleerd door beeldhouwer René Rosseel naar een idee van Leo Fabri en ontworpen
met het technisch advies van Jean Hambrouck. Dankzij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
kunnen dorstige kelen zich laven aan de fontein.
Naast de verfraaiende en lavende eigenschap heeft de fontein de legendarische meerwaarde een ware
geluksbrenger te zijn indien men volgende handelingen uitvoert:
“Men wrijve driemaal over den rug van het beest, men grijpe de staart met de pink, men lave zich in stilte
aan de bron, waarna men in diepe gedachten den ultieme wensch voor zichzelve houdet.”
Op zondag 9 november 2003 wordt de drinkwaterfontein de Dijle-eend plechtig ingehuldigd door de heer
schepen J. Brepoels en de buurtwerking.
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Links:
Reus Jan in goed
gezelschap

© Patrick Pitschon

© Leopold Oosterlynck

Rechts:
Reus Jan te Deurne,
8 september 2012

Reus Jan Van den Graetmolen
Reus Jan Van den Graetmolen ziet het levenslicht op 23 april 1988 en is een zinnebeeld van en voor
onze buurtgemeenschap, maar tevens is hij een inwoner van de stad Leuven en een symbool voor onze
stad met haar rijke historiek. De reus is genaamd naar Jan vanden Grate, die in 1430 eigenaar was van
de molen waar zich nu de Dijlemolens bevinden. De molen wordt eeuwenlang Graetmolen genoemd.
Reus Jan is een krachtige jongeman van vijf meter groot. Hij heeft een weelderige baard en op zijn borst
prijkt het wapenschild van de familie van Redingen. Op de rug draagt hij een schild met het kenteken
van de buurtwerking.
Reus Jan heeft al vele tochten ondernomen zowel in Leuven als elders: Tervuren, Maastricht, Grimbergen,
Mol, Venlo, Rupelmonde…. Reus Jan verbetert, met 273 andere reuzen, op zaterdag 8 september 2012
te Antwerpen (Deurne) het wereldrecord van allergrootste reuzenoptocht. Deze bijzondere prestatie
wordt in het Guinness World Records boek vermeld. En ieder jaar op 9 augustus neemt reus Jan deel
aan de stoet van de Meyboomplanting te Leuven
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n EEN REUS IS ECHTER NOOIT ALLEEN,
DAAR STAAN VELE MENSEN ROND:
Het innerlijke van de reus:
Jean Hambrouck, Guy Marchal en Roger
Flamaing: plan en opbouw van het onderstel en het geraamte; Jean Hambrouck en
Marcelle Pijls: aankleding van het geraamte;
houten rokkenvangers: Herman Heps.
Onderdelen:
René Rosseel: hoofd in klei en plaaster;
Luk Cauwenberghs: polyester hoofd; Paul
Fabri en Yvonne Joris: handen en schilden;
Leo Fabri: beschildering van het hoofd.
Kleding:
Mevrouw Bulens-Sioen en mevrouw Dehaes:
patroonmaaksters; Griet Huyghe: de vijf
meter lange sjaal; Paulette Homan: rok,
jas en regenmantel; Willem Gazenbeek:
assistent-kleermaker.
Vernieuwing 2011:
Mevrouw Lieve Lieckens: nieuw lijf in
rieten vlechtwerk; Irme Swinnen en
Karina Vanderwegen: innerlijke aankleding;
Jean Hambrouck en Jean-Pierre Peeters:
technische aanpassingen.
Creatie en coördinatie: Leo Fabri
Contactpersoon: Paul Vranckx (016 20 77 76;
paul.vranckx@telenet.be)

© Patrick Pitschon

Verblijfplaats van de reus: Koninklijk
Atheneum Redingenstraat Leuven
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Lichtfeest

© Paul Claes

Een stukje van de traditie willen wij in onze
buurt doen herleven met een avondwandeling en een vreugdevuur: het Lichtfeest. Het
Lichtfeest vindt ieder jaar plaats op de laatste
vrijdag van januari op de Bleekweide van het
Groot Begijnhof.

© Paul Claes

Het Lichtfeest grijpt terug naar eeuwenoude
gebruiken om vuren aan te leggen die een
symbolische betekenis hebben, zoals onder
meer Sint-Maartenvuur, Sint-Sylvestervuur en
halfvastenvuren.
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In memoriam
Wij houden eraan hulde te brengen aan buurtmedewerkers die niet meer onder ons zijn: Jos Aerts,
Paulette Homan, Hugo De Keyser, Guy Marchal, Willem Gazenbeek.

© Buurtwerking Groot Redingenhof

Jos Aerts was de bezieler van de prachtige tentoonstelling over de waterkwaliteit van de Dijle. Jos
schreef regelmatig de verslagen van de buurtvergadering en een goed verstaander kon hierbij tussen de
regels fijne opmerkingen terugvinden. Hugo De Keyser, freelance journalist, zorgde voor de contacten
met de pers en was een onuitputtelijke bron van nieuwe ideeën. Hugo wordt nog jaarlijks herdacht met
de Hugo De Keyserprijs uitgereikt door de Leuvense persclub. Guy Marchal was al eind jaren zeventig
bezig met burenwerking door het opzetten van een speelpleinwerking in de buurt. Guy was tevens de
rechterhand van Jean Hambrouck bij het inrichten van het toenmalige buurthuis en het bouwen van
reus Jan Van den Graetmolen. Paulette Homan, jarenlang penningmeester en typiste van de buurtwerking, leverde een huzarenstuk af door het vervaardigen van de reuzengrote jas, de enorme rok en dito
regenjas van reus Jan. Paulette had zelfs een haak in het plafond van haar woonkamer laten vastzetten
om de jas op te hangen. Achteraf hing zij er een bloempot aan. Willem Gazenbeek, Nederlander, bracht
tijdens menige vergadering discussies op gang die het buurtleven ver overstegen. Pas na zijn overlijden
vernamen we dat Willem een meer dan verdienstelijk amateur meubelmaker is geweest.

Pensenkermis buurthuis 1984
Van links naar rechts: Jean Hambrouck, een jongeman, Bruno Buyse, Firmin Vercruysse, Hugo De Keyser en Guy Marchal.
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BRIEF VAN EEN VOORMALIGE BUURVROUW, MAITE MACIAS PIQUERO

“Beste Paul en alle buren van de Volmolenlaan,
Ik hoop dat alles goed gaat met jullie, jullie vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Ik heb vandaag in onze kleine witte bus een brief gevonden van het Lichtfeest. Het spijt ons, maar wij
gebruiken deze bus nooit, al lang niet meer. Maar gelukkig heb ik een papier om de beste buurtwerking van
Leuven te kunnen steunen!
Op 9 juni treden onze dochters terug op in de musical Fiddler on the Roof en eind juni, begin juli in de
Stadsschouwburg van Antwerpen. Jullie zijn van harte welkom (ik krijg 20% korting als ik aan de kassa zelf
de tickets ga kopen). Het is grappig omdat het verhaal van de musical eindigt met mensen met een reiskoffer, die vertrekken van het dorp Anatevka..., net zoals mijn dochters en ik nu vertrekken uit Leuven.
Zoals jullie weten, verblijft mijn echtgenoot, Mario Santana Quintero, sinds januari in Ottawa, Canada, waar
hij Assistent Professor is in de Carleton University. Onze dochters, Oriana (14) en Aiona (12), Google (onze
kat), Laika (ons hondje) en ik, vertrekken ook definitief naar Ottawa rond 23 juli 2012. In principe zullen we
ons huis vanaf augustus verhuren, minstens voor 1 à 3 jaar. Daarna zullen we zien, maar Mario heeft de job
daar sowieso voor een langere tijd.
Ik weet dat Canada te koud is... en Mario en ik, wij komen uit Caracas (Venezuela). Voor onze kinderen
die hier in Leuven geboren zijn, heeft België het beste klimaat ter wereld, en dat is zo! Ik ben blij dat onze
dochters zo veel van België houden, zoals wij. Maar misschien komen we helaas, ondanks de liefde voor dit
land, niet terug naar Leuven of België. Na 17 jaar in Leuven gewoond te hebben, vind ik dat een hele grote
aanpassing voor ons gezin. Het is de eerste keer dat onze dochters naar een ander land verhuizen.
Wij zullen Leuven erg missen... Ook jullie, onze buren, zullen wij heel hard missen. We hebben hier onze
beste herinneringen gehad van onze tijd in Leuven. Deze twee jaren en zes maanden in het Redingenhof
waren het aangenaamst. Bedankt, bedankt voor het feit dat jullie ons zo vriendelijk hebben ontvangen in
deze buurt.
De herinneringen blijven en vertrekken met ons mee. Die hebben geen ‘valise’ nodig, maar zitten voor goed in
ons hart.
Hartelijk bedankt voor alles,
Maite Macias Piquero,
ook in naam van mijn man Mario Santana Quintero,
onze dochters Oriana Santana Macias en Aiona Santana Macias en onze dieren Laika en Google Santana
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