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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 19 JULI 2020: PLOITSEN, MèTTEN 
EN PLAANEN      [VOLZET: ZIE ONDERAAN]. 
 
Tijdens deze “3*3”-wandeling laten we een aantal 
pleinen in Leuven hun verhaal vertellen. Verhalen over 
de Snellemarkt, Ridder Jan van Bulloys en zijn gemalin 
Catharina van Oppendorp Napoleon en  Ladeuze, 
Herbert Hoover en Remy? 
Dat en nog véél meer komt u te weten tijdens deze 
wandeling.  We stappen samen in een tijdscapsule. Was 
een plein altijd een plein? Had een plein altijd dezelfde 
naam? Wat zegt die naam over het plein? Wat moet je 
doen of zijn om in Leuven een eigen plein te krijgen?  
 
Ria, Elisabeth, Karina en Didier vertellen het aan de 
hand van de huidige getuigen op het plein. 
 

 
 

Wegens Corona hebben we voor deze “3*3”-
wandeling volgende afspraken: 
- iedereen draagt een mondmasker 
- wij respecteren 1,5 meter afstand  
- vooraf inschrijven en betalen is nodig.  Mail naar 
lotsofleuven@gmail.com . Je krijgt dan een bevestiging 
en de gegevens om  3 €/pp. te storten.  
Datum: de 3e zondag van juli (19/7/2020). 
Vertrek: om 3 uur. De wandeling duurt 3 kwartier. 
Afspraak: op het Mgr. Ladeuzeplein, aan de Totem.  
 

DEZE “3*3”-WANDELING IS VOLZET. JE KAN NOG 
INSCHRIJVEN VOOR DE EXTRA-EDITIE, OOK OP 

ZONDAG 19/7/2020, VERTREK OM 13.30 UUR. 

  GIDS IN DE KIJKER 

Hugo Vleminckx is nieuwkomer bij Lots of Leuven.  Zijn 
eindwerk in de opleiding tot “stadsgids Leuven” heeft als 
titel: “ De verkoop van het Groot Begijnhof in 1962 aan 
de Katholieke Universiteit van Leuven, een ontluisterende 
wandeling rond een verzwegen sociaal drama”.   
We laten hem zelf aan het woord. 
 
“Als kind groeide ik op in het Groot Begijnhof , dat toen 
nog een armenbuurt was . Wij woonden er van 1955 tot 
1966 toen wij, net zoals alle andere gezinnen, nood-
gedwongen moesten verhuizen. De arme drommels die 
er woonden pasten niet in de plannen van de Katholieke 
Universiteit, die het zou ombouwen tot een exclusieve 
residentie voor (gast)docenten en studenten. De 
verkoop gebeurde in de grootste geheimzinnigheid en 
als je deze indringende gebeurtenis begint te ontrafelen, 
val je van de ene in de andere verbazing.” 
 

 
 
“Via de sociale media  slaagde ik er in om 
leeftijdsgenoten en vroegere speelkameraadjes terug te 
vinden. Ondanks de vele jaren die verstreken zijn, is één 
ding duidelijk : het Groot Begijnhof zit bij ons allemaal 
diep in ons hart en maakt deel uit van onze “roots”. 
Ondanks de armoede waarin wij opgroeiden, beleefden 
wij er een schitterende kindertijd. Als lotgenoten voelen 
wij ons bovendien verbonden in het gevoel van onrecht 
dat onze ouders en grootouders indertijd werd 
aangedaan. Op deze wijze breng ik een hommage aan 
alle toenmalige bewoners, die nooit aan bod komen en 
zelfs moedwillig doodgezwegen werden.” 
 
Je kan Hugo Vleminckx contacteren voor zijn rondleiding 
door het Groot Begijnhof.  Dat kan in het Nederlands, 
maar ook in het Frans, Engels, Italiaans en Leives.  
Mail: hvleminckx@me.com  
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AAN DE LIJN, KLAAR… START! 
 

Op zondag 19 juli is het zover. Honderddrieëntwintig 

dagen na de start van de Belgische “lockdown” 

hernemen wij onze 3x3 wandelingen. Na ruim vier 

maanden van rusteloosheid wagen wij de sprong ! 

Nu ja, “sprong”. Voorzichtigheid is de moeder van de 

porseleinwinkel, zo klinkt het gezegde. Omzichtigheid 

blijft geboden. COVID-19 dicteert immers nog steeds de 

spelregels. Wij moeten dus wat water bij de wijn doen. 

Een beperking opleggen aan het aantal deelnemers per 

gids bijvoorbeeld. Vragen om op voorhand in te 

schrijven en betalen. Afspreken dat wij allen – 

wandelaars en gidsen – een mondmasker dragen, 

afstand bewaren en niets aanraken tijdens de 

rondleiding. 

 

   
 

Rijmt dat wel met de 3x3-formule, vroegen wij ons af. 

Wel, alle drieën blijven overeind: wij wandelen op de 

derde zondag van de maand, om drie uur in de middag, 

gedurende drie kwartier en voor drie Euro per persoon. 

Klopt als een bus, toch ? 

Het is natuurlijk niet ideaal, dat vinden wij zelf ook. 

Maar het kriebelt zo ! Zelfs het mooiste kot lijkt na vier 

maanden op een gouden kooi. Gidsen moeten hun 

verhaal kwijt, het publiek wil weer verrast worden. 

Toch? 

Wij kijken alvast uit naar het weerzien op zondag 19 juli. 

Praktische informatie vind je in kolom 1 van deze 

Nieuwsbrief. En als het feestje volgeboekt is ? Wel, dan 

gaan wij op zoek naar een oplossing! 

 

Tot zondag !? 

De gidsen van Lots of Leuven. 

 

LOL-“THEMA”-WANDELINGEN 

 

Vooraf: deze aankondigingen zijn onder voorbehoud 

van de juiste toelatingen om onze wandelingen te 

mogen uitvoeren in Corona-tijd.  Als er later wijzigingen 

zijn, krijg je daarvan bericht per mail als je ingeschreven 

bent. 

Voor deze “thema”-wandelingen moet je dus vooraf  

inschrijven per mail en betalen (geen cash ter plaatse). 

 

 

“Ploitsen en Metten”.   
Een aperitiefwandeling met verhalen over markten, 

plaatsen en pleinen in de Leuvense binnenstad.   

Gidsen: Ria Van den Broeck en Elisabeth Geens. 

Vertrek: aan de pui van het stadhuis. 

Zondag 6 september 2020, van 11 tot 13 u. 

Inschrijven per mail: ria.vandenbroeck@hotmail.com  

Deelname: 8 €/pp. Te betalen na bevestiging. 

 

 

 “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  Van Broekhoven. 

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

Zaterdag 12 september 2020, 14u. 

Inschrijven per mail: hubert.gidst@outlook.com  

Deelname: 5 €/pp. Te betalen na bevestiging. 

 

Voor altijd verbonden. Willy Peeters. 
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