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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 15 SEPTEMBER:   
GILDEN EN AMBACHTEN 
 

Ambachten en Gilden gaan terug tot de middeleeuwse 
geschiedenis van Leuven. 
Maar wat is dan een ambacht, en hoe werd je 
gildebroeder? Zijn er nu nog ambachten te vinden? Als 
echte speurders snuffelen we door Leuven op zoek naar 
sporen van een rijk ambachtelijk verleden. 
Tijdens deze wandeling getuigen kerken, gevels en 
opschriften, marktplaatsen en lakenhallen, geelkoperen 
doopvonten, smeedijzeren galgen of zandstenen 
klokken nog dat hier, in Leuven, ooit heel veel 
bedrijvigheid aanwezig was. We tonen je en leggen uit, 
hoe belangrijk deze activiteiten waren, zowel op 
religieus, sociaal als economisch vlak. Ze garandeerden 
immers een inkomen aan duizenden mannen én 
vrouwen, gedurende honderden jaren. Wil je meer 
horen over de geschiedenis van de lakennijverheid, de 
metaalbewerkers, de ambachten van de vissers, 

beenhouwers, van chirurgijnen, beulen of barbiers? 
Kom dan kijken en luisteren naar de levensechte en 
onvervalste verhalen, gebracht door de enthousiaste 
gidsen Didier, Elisabeth, Karina en Ria. 

 

Zondag 15 september 2019, vertrek om 15 uur. 

Afspraak op de Grote Markt.  

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: https://www.lotsofleuven.com  

LoL – GIDS IN DE KIJKER 

Lots of Leuven is een platform van gedreven 
stadsgidsen. Elke maand zetten we 1 gids in de kijker. 
Deze maand laten we Ria Van den Broeck zich 
voorstellen. 
Toen Ria zich in 1978 inschreef aan de KU Leuven was 
de studiekeuze uitermate moeilijk geweest: 
geneeskunde - geschiedenis, geschiedenis - 
geneeskunde.  Het werd uiteindelijk geen geschiedenis, 
maar  -om het in ‘medische termen’ te houden -  de 
geschiedenismicrobe overleefde, het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan.  Niemand was dan ook verwonderd 
over haar inschrijving voor de cursus gids aan het 
CVO.  En zo ook was niemand echt verwonderd toen ze 
er een paar jaar later nog een schepje bij deed en zich 
inschreef aan de KU Leuven voor de richting 
kunstgeschiedenis.  
Gepassioneerd door de geschiedenis en begeesterd 
door de mensen die er leefden en werkten neemt ze je 
mee op stap: doorheen Leuven, doorheen Tienen, 
doorheen het Hageland en 'verder weg'.  Dit voor een 
standaard gidsbeurt of een gidsbeurt op maat: een 
mooie rode draad, leuke weetjes, en uiteraard de 
klassiekers.  Haar specialiteit: gezondheidszorg, dus 
verhalen over epidemies, pestmeesters, doktores en 
chirurgijnen zijn nooit ver weg voor haar.  
Het email van Ria is  ria.vandenbroeck@hotmail.com 

 

 

Lots of Leuven is een internetplatform van gedreven 

Leuvense stadsgidsen. Voor alle informatie over onze 

werking, de LOL-gidsen en hun aanbod en de kalender 

kan je terecht op www.lotsofleuven.com 

https://www.lotsofleuven.com/
mailto:ria.vandenbroeck@hotmail.com
http://www.lotsofleuven.com/
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 18 AUGUSTUS 

2019,  “De Fransen en hun revolutie in Leuven”. 

DE FRANSEN EN HUN REVOLUTIE 
Deze wandeling  voerde ons langs enkele plaatsen die 

een nieuwe invulling kregen tijdens het Franse tijdperk. 

Wat nu het hogeschoolplein heet, was voordien de 

Place Impériale en de Place des Invalides. De colleges 

werden stelselmatig ingelijfd en kregen daarbij militaire 

functies: als kazernes, als huizen voor invaliden en 

zieken en als logistieke diensten. Zo diende het 

Pauscollege als Hôtel des Invalides, een bijhuis van de 

Parijse instelling.  

Het jezuïetencollege werd eerst seminarie-generaal, 

dan veteranencollege en even later onderdeel van het 

Hôtel des Invalides.  De Jezuïetenkerk werd omgevormd 

tot de  Sint-Michielskerk. Tijdelijk werd ze zelfs  een 

Tempel van de Rede, een plaats van administratie en 

feestelijkheden.  

De site van de ‘Pedagogie De Valk’ kennen we allemaal 

als de thuishaven van de rechtenfaculteit. Maar wie 

weet nog dat deze site tot de jaren zestig van vorige 

eeuw een militair ziekenhuis was? 

En wie herinnert zich nog dat tegenover ‘De valk’ een 

grote kazerne was gevestigd? 

We maken er een uitgebreidere themawandeling van in 

het najaar.  

 

Wil je Herman  contacteren voor deze of andere 

rondleidingen?   Dat kan via mail naar 

herman.goessens@telenet.be 

  

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

 

NOTEER ALVAST VOOR HET NAJAAR 2019 

[Alle wandelingen: 5 €, vooraf inschrijven per mail] 

“Industrieel verleden” 

Alles over conserven-, constructie en autofabrieken. 

Gids: Paul 

vertrek: Kol. Begaultlaan 7 (naast de Gamma) 

zaterdag 28/9/2019, 14u.  

 

“Hertogensite” (update) 

Kunsten, woningen, park en Dijle. Verpleegstersschool? 

Gidsen: Herman en Jan 

vertrek: Romaanse Poort, Brusselsestraat 

zaterdag 26/10/2019, 14u. 

 

“Neogotiek in Leuven” 

De architectuur van de neogotiek in Leuven. 

Gids: Paul 

vertrek: Vesaliusstraat 9 (cinema ZED) 

zaterdag 9/11/2019, 14u. 

 

“Duurzaamheid” 

Mobiliteit, ecologie en duurzaamheid in Leuven. 

Gidsen: Didier en Karina 

vertrek: Dijlemolens, Zwartzustersstraat 16 

zondag 24/11/2019, 15u. 

 

 

 

 


