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KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN 
 
Al jaren stroomt de menigte toe in Leuven wanneer Kerstmis is gekomen. Van heinde en verre zakken ze 
af. Want nergens ten zuiden van de Noordpool vindt men zulk een overweldigend en overdadig bad van 
sfeer en gezelligheid.  
 
Het volk proeft er van de meest exotische versnaperingen en specerijen die vaak nog onbekend in onze 
gewesten. Men vindt er ook originele verwennerijen waarmee men zijn kroost tijdens de heilige dagen kan 
plezieren.  
 
De schoonste nachtegalen en troubadours zakken naar de hartelijke stede van Leuven af. Alsook de vaar-
digste ambachtslieden uit alle windstreken. Speciaal voor de 23

ste
 editie zijn glasblazers uit de Bohemen, 

messenslijpers uit het Zwarte Woud en rendierjagers uit het Hoge Noorden van de partij. 
 
 

HET HUISJE VAN DE KERSTMAN 
 
Daar alleen kan liefde wonen. Daar alleen is het leven zoet. Waar de Kerstman is gekomen om onder ons 
te zijn.  
 
Met zijn ganse huisraad komt hij vanuit het verre Lapland naar ons gevlogen. In zijn door rendieren getrok-
ken arrenslee. 
 
De in rood kabouterpak met witte biezen gestoken grijsaard ontvangt u in zijn houten hut. Alwaar hij u zal 
onderhouden over de Kerstvrouw en over zijn goede vrienden Sinterklaas en het rendier Rudolf. 
 
U zijt altijd welgekomen. Zeker als u hem toespreekt met ‘tervetuola’. Want zo verwelkomen de Lappen 
elkander.  

 
WAAR DE STERREN BLEVEN STILLE STAAN... 
 
Elke dag zijn er leuke optredens op het centrale podium. 
 

HET GOEDE DOEL 
 
HET ZUSTER JEANNE DEVOS VOOR KINDERRECHTEN 
 
Kerstmis is een tijd van krijgen en van geven. Elk jaar plaatst de Leuvense Kerstmarkt een organisatie in de 
kijker die zich inzet voor een bijzondere zaak. Dat loont. Er kan altijd een aanzienlijke geldsom worden 
overgemaakt.  
 
Zuster Jeanne Devos zet zich al meer dan 40 jaar in voor de allerarmsten in India. Ze wil het lot verbeteren 
van vrouwen en kinderen die in de huisslavernij zijn beland. In 2005 werd de vroegere inwoonster van Kor-
tenaken genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. 
 
De K.U.Leuven komt mee op voor kinderrechten. In 2007 heeft ze plechtig het Zuster Jeanne Devos Fonds 
geïnstalleerd. De stand van het Fonds staat op het Hooverplein (bij de ballon). Weest gul en ziet niet om. 
Meer info: www.zusterjeannedevos.org 

http://www.alsliga.be/


 

ALLEN DAARHEEN 
 
De Leuvense Kerstmarkt is daar waar... 
 

... gij uw gading kunt vinden bij meer dan 140 neringdoenden uit alle hoeken van het land 
 
... gij u tegoed kunt doen aan de meest exquise spijzen en dranken 
 
... gij waren kunt ontdekken die uw kersttafel nog feestelijker en smakelijker zullen maken 
 
... gij alles vindt om huis klaar te maken voor de grote dag 
 
... gij u kunt vermeien met koorzangers en muzikale lieden 
 
... gij de zegen kunt ontvangen van de Kerstman uit Lapland  
 
... gij de zaligheid van Kerstmis moogt delen met duizenden anderen 
 
  
 

IN ‘T KORT 
 

 

 

LEUVENSE  KERSTMARKT 
VRIJDAG 10 DECEMBER T.E.M ZONDAG 19 DECEMBER 2010 
GRATIS TOEGANG 
+++ 
Monseigneur Ladeuzeplein + Herbert Hooverplein 
+++ 
vrijdag 10 december – van 11 tot 23 uur 
zaterdag 11 december – van 11 tot 23 uur 
zondag 12 december – van 11 tot 22 uur - koopzondag 
maandag 13 december – van 14 tot 22 uur  
dinsdag 14 december – van 14 tot 22 uur 
woensdag 15 december – van 11 tot 23 uur 
donderdag 16 december – van 11 tot 23 uur – koopnocturne + scholennamiddag 
vrijdag 17 december – van 11 tot 23 uur 
zaterdag 18 december – van 11 tot 23 uur 
zondag 19 december – van 11 tot 20 uur - koopzondag 
+++ 
CONTACT 
URL  www.leuvensekerstmarkt.com 
Woordvoerder Dirk Pinte 
T  00-32-(0)16-23 71 41 
E  info@leuvensekerstmarkt.com 
 
beeldmateriaal steeds ter beschikking : dirk.pinte@leuvensekerstmarkt.com  

http://www.leuvensekerstmarkt.com

