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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 MAART:  “TIK-TAK IN LEUVEN” 
 

3x3 wandeling Tik-Tak in Leuven. De tijd tikt. Maar dat 

was lang niet altijd zo. Soms vloeide ze geruisloos, soms 

klaterde ze. Hoe wisten de mensen vroeger hoe laat het 

was, toen er nog geen uurwerk was? Waarom hadden 

ze een tijdsaanduiding nodig? En toen we begonnen te 

meten, wanneer was het uur 'nul'?  

 

 

Door de eeuwen heen is de tijd niet zo klokvast 

gebleven, zoals we nu vermoeden. Kalenders werden 

gewijzigd, een dag telde niet altijd 24 uur, een week 

soms tien dagen. En wat kan je zoal doen met de juiste 

tijd?  

In deze 3x3 wandeling vertellen we grote en kleine 

nieuwtjes over dit fenomeen en de tijd voor er 'Tik-Tak' 

in Leuven klonk. Afspraak klokslag om drie uur! 

 

   
 

Zondag 15 maart 2020, vertrek om 15 uur. 

Afspraak: Grote Markt, Leuven. 

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: www.lotsofleuven.com  

LOL GAAT VREEMD… 
 
We hebben met Lots of Leuven onze gekende “3*3”-
wandelingen (zie kolom 1), we bieden geregeld 
“thema”-wandelingen aan (zie kolom 4), vorige maand 
kon je hier lezen dat onze gidsen ook in musea actief 
zijn. In 2020 gaan we met Lots of Leuven voor het eerst  
ook “vreemd”: we gaan met onze gidsen op stap buiten 
Leuven.  Een eerste bescheiden maar boeiend aanbod 
vind je hieronder. Als er voldoende interesse is, kan dit 
later dit jaar nog uitgebreid worden naar andere 
steden. Voor meer informatie kan je altijd terecht op de 
vermelde mailadressen of de website. 
 
 

Luik, Museum La Boverie: “Hyperrealisme”. 
LoL-gids Jan is er museumgids en leidt ons rond in deze 
mooie en bijzondere tentoonstelling. 
Datum: zondag 22 maart 2020. Afspraak in Leuven- 
station om 13u. Trein vertrekt om 13u26.  
Vanuit Luik is er elk uur een trein terug naar Leuven. 
Deelname: 18 € (museumticket & gids). 
Je zorgt zelf voor je treinticket. 
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar .  Snèl inschrijven 
via: jan.vandebroeck@gmail.com  

 
 

Brussel:  LoL-gids Paul is er goed thuis.  Hij neemt ons 
mee in een wandeling door de hoofdstad, met als 
thema: “Bizariteiten en verborgen plekjes”.  
Datum: zondag 5 april 2020. Afspraak in Leuven- station 
(lokettenzaal) om 12u15.  Einde rond 17u in Brussel. 
Deelname: 6,50 €.  Je zorgt zelf voor je treinticket. 
Inschrijven: lotsofleuven@gmail.com  
Paul noemt deze wandeling “deel 1”. Dus: wordt 
vervolgd. 

 
 

Louvain-la-Neuve: Hergé-museum. 
LoL-gidsen Didier en Karina zijn daar museumgidsen. De 
avonturen van Kuifje, getekend door strip-auteur 
Georges Remy, spreken jong en oud aan. Het moderne 
gebouw is trouwens op zich ook al een surplus. 
Datum: zondag 6 september 2020, 14u30.  
Afspraak aan de ingang van het Hergé-museum in 
Louvain-la-Neuve. 
Deelname 5 €.  Je zorgt zelf voor je verplaatsing. 
Inschrijven: dsk.lotsofleuven@gmail.com  

http://www.lotsofleuven.com/
https://nl.laboverie.com/tentoonstelllingen/huidige-tentoostellingen/ceci-n2019est-pas-un-corps-hyper-realism-sculpture
mailto:jan.vandebroeck@gmail.com
mailto:lotsofleuven@gmail.com
https://www.museeherge.com/nl
mailto:dsk.lotsofleuven@gmail.com
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 16 februari 

2020, “Het Nieuw Kwartier”. 

 

HET NIEUW KWARTIER 

De weersverwachtingen voor zondag 16 februari 
beloofden niet veel goeds.  Een storm Dennis (the 
menace) was voorspeld met veel wind en regen.  We 
hebben getwijfeld om de wandeling af te gelasten of te 
verdagen maar donderdag besloten de gidsen de gok 
te wagen : niet annuleren of uitstellen, maar er 
gewoon voor gaan. Een gok die gelukkig goed is 
uitgedraaid. Een zestigtal deelnemers trotseerden 
stevige windvlagen maar de regen bleef uit.  
 
 

 
 
De vier gidsen die paraat stonden (Katia, Herman, Bram 
en Ivo) vertelden het verhaal van open ruimtes binnen 
de tweede stadsomwalling en van de aanleg van een 
nieuwe wijk in de jaren dertig. Ze toonden de eerste 
huizen langs de vest, huizen in art nouveau en  
baksteenmodernisme.  
Er waren de verhalen van het basketveldpleintje vroeger 
en de toekomst van het Hoornplein. Ze stonden stil bij 
de geschiedenis van het Heilig Hartziekenhuis en het 
buurtleven vroeger en nu.  Ze sloten de stadwandeling af 
met de gasontploffing van oktober 1996 waarbij wonder 
boven wonder slechts lichtgewonden gevallen zijn.  
 
 

Misschien zijn er mensen door de slechte 

weersomstandigheden niet komen opdagen en is er nog 

interesse voor deze kennismaking met de wijk ‘Het 

Nieuw Kwartier’. Gids Ivo kan hieromtrent altijd 

gecontacteerd worden: ivo.de.keyser@telenet.be  

THEMAWANDELINGEN VOORJAAR 2020 

 

Alle wandelingen: 5 €, ter plaatse te betalen.  

Verplicht vooraf inschrijven per mail. 

 

“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 maart 2020, 14u. 
Inschrijven per mail: hubert.gidst@outlook.com  

 

“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). 

Zondag 10 mei 2020, vertrek om 11u.  

Inschrijven per mail: jan.vandebroeck@gmail.com  

 

“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. 

 Zaterdag 6 juni 2020, 15u. 

Inschrijven per mail: bram.putzeijs1@telenet.be  

*  *  * 

In 2020 kom je in Leuven “Tussen Hemel en Aarde” 

zeker Dirk Bouts tegen. Te zien in de Sint-Pieterskerk en 

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

Museum M.   

mailto:ivo.de.keyser@telenet.be
mailto:hubert.gidst@outlook.com
mailto:jan.vandebroeck@gmail.com
mailto:bram.putzeijs1@telenet.be
https://www.diericbouts.be/

