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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. 

 
 

ZONDAG 16 FEBRUARI:  “HET NIEUW 
KWARTIER” 
 

Wat wordt in Leuven bedoeld als men het heeft over 

“Het Nieuw Kwartier”?  Gaat het om één van de 

actuele nieuwbouwprojecten in de stad?  Ligt het aan 

de Vaartkom?  Niets van dat : het Nieuw Kwartier is de 

naam van een rustige woonwijk die in de dertiger jaren 

van vorige eeuw is aangelegd. Zij ligt aan de binnenzijde 

van de Leuvense ring, tussen de Naamsestraat, de 

Parkstraat en de Naamsevest. De meeste huizen zijn 

ongeveer gelijktijdig gebouwd. Diverse plaatselijke 

architecten (Broos, Vanderheyden, Van Meulebroeck, 

ea. ) gaven hun eigen interpretatie aan de heersende 

architectuurstijlen zoals art nouveau, art deco en in het 

bijzonder eclecticisme en het zogenaamde 

baksteenmodernisme.  

 

Tijdens deze wandeling door 50 jaar bouwkunst maak je 

kennis met de verschillende bouwstijlen van de wijk. 

Ivo, Katia, Bram en Herman vertellen het verhaal van 

de groei van de middeleeuwse stad, van de aanleg van 

de wijk, van de eerste bewoners, van de gasexplosie in 

oktober 1996 en van het buurtleven nu.  

 

Zondag 16 februari 2020, vertrek om 15 uur. 

Afspraak: Parkpoort (middenberm). 

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: https://www.lotsofleuven.com  

LOL IN MUSEA… 
 
De gidsen van Lots of Leuven zijn uiteraard vaak op stap 

door de stad.  Maar minder bekend is dat er heel wat 

van ons ook gidsen in musea. Ook daar zijn vele 

boeiende verhalen te vertellen en we doen dat met 

hetzelfde talent en dezelfde gedrevenheid als bij de 

stadswandelingen in Leuven.  Een klein overzicht van 

waar je ons geregeld kan vinden.  

Herman is gids in “HISTARUZ” in Leuven.  Dit museum 

toont het verleden van de Leuvense gezondheidszorg 

met  een uitgebreide erfgoedcollectie die de evolutie 

toont van de medische wereld over de laatste 100 jaar. 

herman.goessens@telenet.be  

Didier en Karina zijn gidsen in het HERGé MUSEUM in 

Louvan-la-Neuve. Ze nemen jullie graag mee op een 

onvergetelijke reis doorheen het oeuvre van één van de 

grootste striptekenaars van de 20e eeuw. 

dsk.lotsofleuven@gmail.com  

Paul is als gids actief in het Brusselse STRIPMUSEUM.  

Dit museum, in hartje Brussel, richt de spots op de 

auteurs en de helden van de Negende Kunst en geeft 

o.a. een overzicht van het stripverhaal in al zijn 

verschijningsvormen.  paul.louis.schepers@gmail.com  

Jan gidst tot 3/5/2020 in de tijdelijke tentoonstelling 

“HYPERREALISME” in La Boverie, Luik.  Het is een unieke 

expositie met een 40-tal hyperrealistische kunstwerken 

en vertelt de geschiedenis van deze kunststroming van 

de jaren ’70 tot nu. La Boverie ligt op 10’ stappen van 

het station van Luik. jan.vandebroeck@gmail.com  

Hubert gidst in PARCUM.  Dit museum brengt 

tentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en 

cultuur en legt vaak een link naar de multireligieuze en 

superdiverse samenleving van vandaag.  Parcum vind je 

aan de Abdij van Park in Heverlee.  

hubert.ethelka@telenet.be  

Als je met een groepje familie, vrienden, buren of 

collega’s eens een plezante èn interessante uitstap wil 

maken, stuur ons gerust een mailtje.  We spreken 

datum en uur af en ontvangen jullie met open armen in 

de wondere wereld van deze musea. 

www.lotsofleuven.com 
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 19 januari 

2020, “Lots of Music”. 

LOTS OF MUSIC 

In januari 2020 had Lots of Leuven veel noten op de 

zang: onze “3*3”-wandeling ging over “Muziek in 

Leuven”.  Bijna 90 geïnteresseerden waren erbij om 

kennis te maken met flarden van 3 eeuwen Leuvense 

muziekgeschiedenis.  

Omwille van een Sultan konden we niet in “Studio Jan” 

in Tafelrond beginnen.  Dat houden we nog tegoed. 

Joris vergastte ons in de stadsschouwburg op flarden 

klassieke muziek uit de 19e eeuw en een sterk verhaal 

er bovenop met de geschiedenis van de zaal Frascati.  

 

Het muzikale Leuven van de 20e eeuw vertelden we “In 

de kroege van d’Aa Met”, met name in café De Weerelt 

en, net zoals Big Bill op zijn platen, vertelde Jan het in 

het Leuvense dialect. Op de foto van toen herkenden 

we nog heel wat muzikanten van nu. 

Afsluiten deden we op een van die plekken waar 

jongeren van nu, de 21e eeuw, met hun muziek bezig 

zijn. We werden verwelkomd in jeugdhuis Vleugel F en 

hoorden er van Didier o.a. over tal van kleine zaaltjes 

waar ook vandaag muziek gemaakt wordt door 

getalenteerde en enthousiaste jongeren.  

 

Je kan Jan Van de Broeck & co contacteren voor deze of 

andere rondleidingen: jan.vandebroeck@gmail.com  of 

www.lotsofleuven.com  

THEMAWANDELINGEN VOORJAAR 2020 

 

Alle wandelingen: 5 €, ter plaatse te betalen.  

Wel vooraf inschrijven per mail. 

 

“De Hertogensite, een update” 

Kunstensite, woningen, park en Dijle. 

Verpleegstersschool? Afbraak ziekenhuis. Stand van 

zaken en toekomstplannen. 

Gids: Herman 

Vertrek: Romaanse Poort, Brusselsestraat 

Zaterdag 29/2/2020, 14u. 

Inschrijven: herman.goessens@telenet.be  

 

 

“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!) 
Zaterdag 21/3/2020, 14u. 
Inschrijven: hubert.gidst@outlook.com of 
0470/57.44.62 

 

Museumbezoek aan La Boverie (Luik), tijdelijke 

tentoonstelling “Hyperrealisme”. 

We gaan met Lots of Leuven op uitstap naar deze 

tentoonstelling waar Jan onze gids is. Er zijn nog enkele 

plaatsjes vrij om mee te gaan.  

Prijs: 18 € (incl. museumticket en gids) bij vertrek te 

betalen.  Je zorgt zelf voor je treinticket.  

Datum: zondag 22 maart 2020. 

Afspraak inkomhal Leuven station: 13.00 u. Trein van 

13.26 u.  Terug: er is elk uur een trein Luik-Leuven. 

Inschrijven voor 5/3/2020: jan.vandebroeck@gmail.com  

 

In 2020 kom je in Leuven zeker Dirk Bouts tegen. Te 

volgen op o.a. https://www.diericbouts.be/ van 

Museum M.  Ook de gidsen van  “Lots of Leuven” laten 

dit in 2020 aan bod komen in verschillende 

stadswandelingen. Info in volgende Nieuwsbrieven.  
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