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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. 
 
Concreet betekent dit voor Lots of Leuven dat al onze 
activiteiten alvast tot einde juni 2020 geschrapt zijn: 
geen “3*3”-wandelingen over “Volksdevotie en 
heiligenverering” op 17 mei of “De Jezuïeten en 
Leuven” op 21 juni 2020.  Ook geen themawandeling 
“Vesalius en vrienden” op 6 juni. 
 
Maar we zitten ondertussen niet stil met Lots of 
Leuven.  Hoe de toekomst er zal uitzien blijft koffiedik 
kijken, maar we blijven wel optimistisch en hopen om in  
de tweede helft van dit jaar terug volop aan de slag te 
kunnen gaan. Daartoe zijn we nu allerlei concrete 
plannen aan het maken.  
 
Van zodra we groen licht krijgen, komen we terug “uit 
ons kot” en bieden we jullie terug een waaier van 
interessante gids-activiteiten aan: een nieuwe reeks 
“3*3”-wandelingen, een aantal interessante “thema”-
wandelingen, enkele uitstappen buiten onze stad, een 
groter gemeenschappelijk project in Leuven, enz. 
 
Via deze Nieuwsbrief, Facebook, de website en andere 
kanalen houden we jullie op de hoogte. 
 
Vriendelijke groeten, en hou jullie gezond. 
 
Lots of Leuven. 

www.lotsofleuven.com  

 

  LOL SURFT … 

 
De voorbije maanden schreven we hier dat onze LoL-
gidsen soms “vreemd gaan” met gidsbeurten in andere 
steden, dat ze ook actief zijn in musea en we stelden 
onder de titel “LoL leest” enkele interessante boeken 
voor uit de online LoL-bibliotheek. Zolang Corona onze 
levens zo sterk beïnvloedt, zijn we allemaal vele uren 
aanwezig in cyberspace voor telewerk, online meetings, 
enz. Dus maken we er deze maand een kolom van: “LoL 
surft”, met een klein overzichtje van wat we aan 
interessante virtuele rondleidingen hier en daar 
gevonden hebben.  
Veel plezier.  
 
Eerst in Leuven zelf: je kan o.a. virtueel naar Dirk Bouts 
en zijn Laatste Avondmaal: 
https://museumdichtcollectieopen.art/2020/04/11/dier

ic-bouts/ 

Wil je van thuis uit naar een museum elders in de 

wereld, vind je hier direct toegang tot vele tientallen 

internationale musea: 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en 

Eentje wil ik extra belichten: Andy Warhol in Tate. In 
het najaar is er een grote Andy Warhol tentoonstelling 
in La Boverie (evt. een optie voor “LoL gaat vreemd”): 
https://www.architecturaldigest.com/story/vip-
virtual-tour-tate-moderns-andy-warhol-exhibition  
 
Omdat onze thema-wandeling rond Vesalius voorlopig 
niet kan doorgaan, alvast een proevertje: 
https://coudenberg.brussels/nl/media-en-
documentatie/documentatie/andreas-vesalius  
 
En tot slot als voorsmaakje op de “LoL gaat vreemd”-
uitstap (datum nog te bepalen) naar Louvainla-Neuve: 
https://izi.travel/nl/e371-wandelen-in-louvain-la-
neuve/nl  
 
 
Veel surfplezier. 
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UN GRAND SEIGNEUR 

Een groot Leuvenaar met één naam, één bijnaam en 

twee rugnummers. Ik heb het over Hendrik “de 

Krijgshaftige”, de vierde graaf van Leuven met die naam 

en de eerste hertog van Brabant.  Hendrik was politicus, 

ridder, troubadour, stedenbouwer, kruisvaarder en ei-

zo-na keizer van het Heilig Roomse Rijk. Die laatste titel 

liet hij aan zich voorbijgaan. Dat deed hij niet zonder 

een, zo mogelijk nog straffer, plan B: hij steunde de 

kandidatuur van een rivaal en liet die vervolgens 

trouwen met zijn oudste dochter. Zo verwierf hij 

immense invloed, zonder de last van de kroon te 

dragen. Een uitgekiende huwelijkspolitiek was een 

kolfje naar zijn hand. Zelf huwde hij eerst een nichtje 

van de graaf van Vlaanderen en, toen zij was overleden, 

de dochter van de koning van Frankrijk. 

Koning Filips-Augustus van Frankrijk, Frederik 

Barbarossa, keizer van het Heilig Roomse Rijk en 

Richard Leeuwenhart van Engeland waren intimi van 

onze hertog. Deze laatste zou ooit gelogeerd hebben in 

de burcht op de Keizersberg. Hendrik was duidelijk één 

van de groten der aarde zo rond het jaar 1200. 

© Nummer één, magazine van Museum M 

 

Zijn praalgraf is te bewonderen in de Sint-Pieterskerk. 

Het werd tijdens de recente restauratie verplaatst van 

het koor naar de zuidelijke zijbeuk van de kerk. In de 

tegenoverliggende zijbeuk rusten zijn eerste vrouw en 

hun eerstgeboren dochter. 

Loop eens bij hem langs, zodra de COVID-19 ellende 

achter de rug is. Op zijn grafmonument rust de oudste 

“gisant” in België, een liggende afbeelding van een 

mens in steen. 

- Jef - 

LOL-THEMAWANDELING (o.v. Corona!) 

 

Vooraf: deze aankondigingen zijn onder voorbehoud 

van de juiste toelatingen om onze wandelingen terug 

te mogen uitvoeren in Corona-tijden.  Kijk tegen dan 

zeker op de website of vraag extra bevestiging per 

mail.  

Deelname: 5 €, ter plaatse te betalen.  

Verplicht vooraf inschrijven per mail. 

 

“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 

 

* * * 

LOTS OF LEUVEN STELT VOOR: “HET MEEST 
ONBEKENDE BEELD VAN LEUVEN”. 
Stadswandeling-annex-zoektocht in de  Leuvense 

binnenstad. 

Datum: najaar-2020 [afhankelijk van Corona!] 

Alle info in volgende Nieuwsbrieven.  
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