DE SLIMSTE MENS VAN LEUVEN (MINDGATE)
Editie: kinderen
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Leuven MindGate wil
Leuven bekender maken
in de wereld. Op welk van
de prenten zie je het logo
van Leuven MindGate?
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Leuven is een fijne stad.
Daarom komen ook veel
mensen uit het
buitenland hier werken of
studeren. Op welk van de
prenten zie je uit hoeveel
verschillende landen die
mensen komen?
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Ongeveer 100 000
mensen wonen ‘officieel’
in een huis of een
appartement in Leuven.
Toch wonen hier door de
week meestal 150 000
mensen.
Wie zijn die 50 000
anderen?

In Leuven werd er heel
wat uitgevonden. Als je
enkele voorbeelden wilt
zien,
dan vind je die op 12
borden die her en der in
de stad staan.
Zoek een foto waarop een
van die borden staat.

Het kantoor van Leuven
MindGate bevindt zich
aan de Vaartkom. In deze
buurt wonen nu heel wat
mensen, en kan je naar
het toneel gaan, iets gaan
drinken, of… een beetje
spelen in een nieuw park.
Welke prent toont het
Sluispark?
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Leuven MindGate wil dat
Leuven in het buitenland
nog bekender wordt.
Daarom gaan we soms
naar het buitenland om
over Leuven te vertellen
en om te leren over het
land dat we bezoeken. Op
welk van de prenten zie
je onze burgemeester
met andere mensen in
het buitenland?

In Leuven komen veel
mensen studeren. Na hun
middelbare school komen
jongeren uit heel
Vlaanderen (en ook uit
het buitenland) hier
studeren.
Dat doen ze dikwijls aan
een ‘school’ die bijna 600
jaar oud is: de KU Leuven.
In welk jaar werd de
universiteit gesticht?
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In het ‘Huis van Het Kind’
in Hal 5 kan je spelen:
klimmen, rollen, glijden,
vangen, lopen en nog
zoveel meer. Het
bewegingsparcours
wijzigt elke week.
Op welke foto zie je ‘Het
Huis van het Kind’?

Leuven MindGate wil
Leuven bekend maken als
stad van de toekomst,
waar het goed is om te
leven, te werken en te
wonen.
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Natuurlijk heeft Leuven
ook een prachtig
verleden, waar we trots
op zijn.
Eén van de bekendste
gebouwen in Leuven is
het historische stadhuis.
Op welke prent vind je
dat?

1
0

Welke Rode Duivel is een
Leuvenaar (van
oorsprong)?

