
  

  

 

Are You Leuven It? 
Naar jaarlijkse traditie biedt Leuven Leisure ook dit jaar een leuk programma aan 

tijdens de koude winterdagen. Tijdens Wintertijd Leuven 2017 kan je de Franse 

Revolutie vanop de eerste rij beleven tijdens onze belevingswandeling Vivat de 

Revolutie. We staken ook onze Pub Tasting Tour in een kerstjasje. Benieuwd 

wat er allemaal op het programma staat? Je vindt alle info in deze nieuwsbrief! 

 

Het Leuven Leisure Team,  

Alessandro, Bo, Jakob en Sebastiaan  

 

  

 



 

 

Vivat de Revolutie!  
Als een tsunami overspoelt de Franse 

Revolutie ook Leuven. Een golf van 

veranderingen, turbulente tijden. Wat 

hebben die Fransen precies in petto 

voor ons? Napoleon, kozakken, 

huisnummers en verhuizende 

kerkinboedels. Een pruikenmaker is 

ooggetuige en neemt ons mee naar 

1789. Op deze winterse 

avondwandeling maak je het mee 

vanop de eerste rij. Beleef de 

Revolutie!  

Van 8 december tot 31 januari, elke 

vrijdag, zaterdag en zondag om 

17u. (incl. drankje aan het einde) 
 

Beleef de Revolutie! 

 

http://leuvenwalks.leuvenleisure.com/nl/dit-seizoen-programma


 

 

Pub Tasting Tour  

Met een bierkenner ga je langs de 

leukste Leuvense café's, op zoek 

naar de beste winterbieren en de 

kerstsfeer. Op de meest gezellige 

manier leer je iets bij over top 

regionale en Belgische bieren. 

Santé, Schol, Proost! Laat het 

smaken! 

Van 6 december 2017 tot 6 januari 

2018 op verschillende data telkens 

van 17u30 tot 20u30. (incl. 5 

bierproevertjes)  
 

Laat het smaken! 

 

 

http://leuvenwalks.leuvenleisure.com/nl/dit-seizoen-programma
https://youtu.be/7blm9NI5D60


 

Laat je onderdompelen in Wintertijd Leuven  

 

 

Op zoek naar een leuk 

kerstkado?  
In onze Beer Hop Beer Shop vind je 

een uitgebreide selectie streekbieren 

die zeker in de smaak zullen vallen. 

Wij bieden manden aan met onze 

eigen selectie aan verschillende 

prijzen. Maar je kan ook zelf naar 

eigen smaak en budget een mand 

samenstellen. 
 

Kom gerust eens langs! 
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Ons e-mail adres is:  

hello@leuvenleisure.com 
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