
‘TUSSEN POT EN PINT. 
LEUVENSE VOLKS-
CAFÉS EN VLAAMSE 
GERECHTEN’
In het kader van “Leuven, Stad van de Smaak 2009” ging de erfgoedcel 
aan de slag met een idee van stadskok Jeroen Meus : een publicatie die 
Leuvense volkscafés in beeld brengt.

Twintig volkse cafés passeren de revue. Ze hebben van alles te bieden:  
verhalen en tradities zijn er nog springlevend en hebben er een eigen 
plekje, net zoals de verenigingen uit het Leuvense die er regelmatig sa-
menkomen. Het resultaat mag er zijn. Tussen pot en pint. Leuvense volks-
cafés en Vlaamse gerechten is een rijk geïllustreerd boek geworden. 
Stadskok Jeroen Meus zorgde voor 20 bijpassende, overheerlijke recepten als 
kers op de taart!

‘Tussen pot en pint. Leuvense volkscafés en Vlaamse gerechten’
Uitgever: Uitgeverij Lannoo
Auteurs: Jeroen Meus, Guy Missotten en Bart Mertens
Foto’s: Marco Mertens
Het boek is te verkrijgen vanaf 12 november 2009: In & Uit, Naamsestraat 1, 
3000 Leuven en de betere boekhandel
Adviesprijs: € 22,50

• DINSDAG 24 NOVEMBER 2009,    
   14.00 - 17.00 UUR
• VOOR 55+
• DEELNAME: GRATIS

In de wijde omtrek staat Leuven bekend 
voor de vele gezellige cafés. Niet voor niets 
wordt de Oude Markt ook De langste 
toog van Europa genoemd! De volkscafés 
(’t Poske, Marengo,…) zijn misschien iets 
minder gekend, maar ook zij zijn ongetwij- 
feld de moeite om te ontdekken! Vaak 
hebben ze een lange geschiedenis, waar u 
nog sporen van terugvindt in een (deels) 
authentiek interieur. Denk maar aan oude 
foto’s en reclameborden, spaarkassen,  

elementen van oude volkssporten,…
De geleide wandeling langs volkscafés 
is gebaseerd op de publicatie Tussen pot 
en pint. Leuvense volkscafés en Vlaamse 
gerechten. In het spoor van de auteurs 
‘testen’ we een aantal echte volkscafés! 
We komen bijeen in ‘t Poske en van 
daaruit vertrekken we op tocht door het 
centrum van Leuven en de stationsbuurt. 
Natuurlijk houden we onderweg ergens 
halt om de sfeer van een volkscafé letter-
lijk te ‘proeven’!
Doe mee en maak kennis met tradities, 
verhalen… die een band hebben met het 
café of de omgeving!

Programma
• vanaf 13.30 uur: verzamelen in ‘t Poske,  
   Margarethaplein 3, 3000 Leuven 
• 14.00 uur: vertrek geleide wandeling
• 16.30 uur: afsluiting van de wande-   
  ling met een stevige soep

GELEIDE WANDELING LANGS VOLKSCAFÉS

INFO EN RESERVATIE

Erfgoedcel Leuven, 
Professor Van Overstraetenplein 1, 
3000 Leuven, 
erfgoedcel@leuven.be, 016 27 22 89
www.erfgoedcelleuven.be, 
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INFO
Erfgoedcel Leuven, Professor Van Overstrae-
tenplein 1, 3000 Leuven
erfgoedcel@leuven.be of 016 27 22 89
www.erfgoedcelleuven.be


