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 Elke 3de zondag van de maand 
om 3 uur neemt een LoL- gids je  
voor 3 euro mee op een 
rondleiding van 3 kwartier. 

 
 

LOL IN CORONA-TIJDEN. 
Dag iedereen, 
 
“Blijf in uw kot” is wel een goede raad in deze 
Coronatijden, maar niet echt een goed concept voor 
stadsgidsen! Ook de activiteiten van de gidsen van Lots 
of Leuven zijn noodgedwongen stilgevallen. We leven 
mee met iedereen die op een of andere manier met  
het virus en de gevolgen ervan geconfronteerd wordt 
en brengen ook langs deze weg hulde aan alle werkers 
die elk uur van de dag en de nacht zorgen voor de 
medemens. 
 
Vriendelijke groeten, en hou jullie gezond. 

 

ZONDAG 19 APRIL: ONLINE BEZOEK AAN 
EXPO “HYPERREALISME” IN LA BOVERIE. 
De “3*3”-stadswandeling van april 2020 wordt omwille 

van Corona uitgesteld. Maar we hebben een alternatief. 

Met ons nieuw project “LoL gaat vreemd” gingen we in 

Luik de tentoonstelling “Hyperrealisme” bezoeken. Dat 

kan nu ook niet doorgaan. Of toch niet ter plaatse, want 

LoL is wel mee met de tijd.  Dus combineren we de 

twee: de “3*3”-wandeling van zondag 19 april 2020 

wordt een virtueel bezoek aan La Boverie. Onze LoL-

gids Jan heeft daar, toen het nog kon, meerdere 

groepen gegidst door de tijdelijke tentoonstelling 

“Hyperrealisme”. De tentoonstelling wordt omwille van 

Corona niet meer heropend, maar we kunnen er dank 

zij de moderne technieken  wel online in rondwandelen. 

Gids Jan zal er ons daarbij virtueel in rondleiden. Enne: 

je moet er echt geen nerd voor zijn om mee te doen. 

Concreet: 

- zondag 19/4/2020, start om 3 uur (ong. 3 kwartier) 

- deelnemen kost zoals bij elke “3*3”-wandeling 3 € 

- inschrijven is nu wel verplicht: stuur een mail naar 

jan.vandebroeck@gmail.com (ook als je meer info wil) 

- je krijgt dan een bevestiging met de link om in te 

loggen en de gegevens om 3 € te storten 

  LOL LEEST … 

 
We hebben met Lots of Leuven onze gekende “3*3”-
wandelingen en “thema”-wandelingen. Je kon hier al 
lezen dat onze gidsen ook in musea actief zijn en dat 
we, als Coronavirussen het ons toelaten, ook “vreemd 
gaan” naar andere steden. Maar omdat we nu een tijd 
moeten binnenblijven, duiken we deze maand in de 
online-boekenkast van de LoL-gidsen. Willekeurig 
plukken we daaruit drie boeken die we hieronder 
voorstellen. Verschillende LoL-gidsen bieden rond deze 
thema’s ook diverse stadswandelingen aan.  
Kijk op de website: www.lotsofleuven.com  
 

“De Celestijnenpriorij te Heverlee”. 2005. UP, Leuven. 

Red. Mark Derez en Anne Verbrugge olv Guido 

Langouche.   Begin 16e eeuw liet Willem van Croÿ in zijn 

testament o.a. opnemen dat er een klooster gebouwd 

moest worden op zijn domein in Heverlee. Dat werd het 

Celestijnenklooster. 500 jaar later blijft daar op zich 

weinig van over, maar heeft architect Rafael Moneo er  

voor de KUL een moderne campusbibliotheek gebouwd. 

Dit fraai uitgegeven boek vertelt heel die boeiende 

geschiedenis. 

 

“Overleven in revolutietijd. Een ooggetuige over het 

Franse Bewind [1792-1815]. 2003. Davidsfonds, 

Leuven. Edward de Maesschalck.   Het Franse Bewind 

heeft hier nog geen 25 jaar geduurd, maar in die korte 

periode werd de ganse samenleving ingrijpend 

veranderd. Dat merken we tot op de dag van vandaag. 

De schrijver neemt de dagboeken van ooggetuige Jan-

Baptist Hous als basis om de sfeer van die dagen te 

schetsen.  

 

“Vensters op Leuven”. Een geschiedenis. 2019. 

Stadsarchief Leuven. Div. auteurs.  Als stadsgidsen zien 

we het elke dag: Leuven is volop in verandering. Dit rijk 

geïllustreerde boek geeft in 56 korte maar boeiende 

verhalen evenveel stukjes inkijk in de 

stadsontwikkelingen van vandaag en morgen.  
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TERUGBLIK 
Onze “3*3”-wandeling van 15 maart 2020 rond het 

thema “tijd” ging wegens het Corona-virus niet door. 

LoL-gids Jef zou deze wandeling mee gidsen. Hij 

schreef er een stukje over op de LoL-Facebookpagina. 

Hieronder enkele fragmenten. 

 

OVER TIJD 

Zondag 15 maart 2020, dag van onze maandelijkse 3x3-

wandeling. De roepnaam is “Tik-tak in Leuven”, over de 

tijd door de eeuwen heen. COVID-19 strooit echter roet 

in het eten. De wandeling is uitgesteld naar zondag 16 

augustus.  

Met dit uitstel winnen wij tijd, tijd voor ons medisch 

korps dat nu strijdt tegen een ongekende tegenstander. 

Wij verhogen hun kansen op succes door hen tijd te 

kopen. 

Eigenlijk is dit een intrigerend moment. De tijd verstrijkt 

en toch zullen wij het gevoel krijgen dat hij even 

stilstaat, of minstens vertraagt.  Alleen al het uitkijken 

naar “het einde van de tunnel” zal onze beleving van de 

tijd trager maken.  Bovendien is zowat elk sociaal 

contact tijdelijk niet beschikbaar. Wij moeten het even 

stellen met onze directe omgeving, zonder drankje, 

hapje, theater of ander vertier in groep. 

Is dit geen geweldige kans om de jachtige “kloktijd” die 

ons dagelijks opjut voor even te vervangen door onze 

innerlijke klok ? Geeft dat geen tijd voor andere dingen 

dan anders ? Voor ongelezen boeken en vergeten 

gezelschapsspelletjes ? Welk Internetklasje kan ik 

volgen ? Kan ik iets betekenen voor mijn omgeving, 

voor het plaatselijke WZC bijvoorbeeld ?  

Dit is een uitzonderlijke tijd. Wij zullen hem moeten 

uitzitten. Hij zal vertragen maar prompt weer gaan 

vliegen. Laat ons hem vooral niet verliezen ! Immers, er 

komen andere tijden ! 

 

- Jef - 

 

LOL-THEMAWANDELINGEN (o.v. Corona!) 

 

Vooraf: al deze aankondigingen zijn onder voorbehoud 

van de juiste toelatingen om onze wandelingen terug 

te mogen uitvoeren in Corona-tijden.  

Kijk steeds vooraf even op de website of vraag extra 

bevestiging per mail.  

Alle wandelingen: 5 €, ter plaatse te betalen.  

Verplicht vooraf inschrijven per mail. 

 

“Vesalius en vrienden” 

Frisius, Mercator, Dodoens, … Vesalius had in zijn tijd 

wijze vrienden. Maar het waren soms ook pestkoppen. 

Kortom: het leven zoals het was in Leuven in die 

boeiende 16e eeuw van Vesalius. Dit is de langere versie 

van de “3*3”-wandeling van oktober 2019. 

Gids: Bram. 

Vertrek:   Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven. 

(o.v.) Zaterdag 6 juni 2020, 15.00 u. 

Inschrijven per mail: bram.putzeijs1@telenet.be  

 

“De Centrale Werkplaatsen” 

Een wandeling om en rond de Centrale Werkplaatsen in 

Kessel-lo:  bijna 200 jaar spoorweggeschiedenis, de 

sociale impact op een hele wijk en nu volop in het 

centrum van de Leuvense stadsvernieuwing.  

Gidsen: Jan, Paul. 

Vertrek: jeugdherberg Blauwput, Martelarenlaan 11a, 

Kessel-Lo (achterkant station). 

(o.v.) Zondag 30 augustus 2020, vertrek om 11.00 u.  

Inschrijven per mail: jan.vandebroeck@gmail.com  

 

“Willy Peeters, beelden met diepmenselijke 

verhalen” 

Een fietsrondleiding, van de Vaartkom tot in Heverlee, 

met als rode draad een vroeger interview met deze 

kunstenaar. 

Gids: Hubert . 

Vertrek: OPEK, Vaartkom (zelf fiets meebrengen!). 

(o.v.) Zaterdag 12 september 2020, 14u. 

Inschrijven per mail: hubert.gidst@outlook.com 
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