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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 17 MAART 2019:  
WAS ER LEUVEN VOOR DE UNIVERSITEIT? 
 
Vandaag kennen wij Leuven als de thuisbasis van AB 

InBev en van de KU Leuven. Beide zijn “eeuwenoud en 

springlevend”. Het lijkt wel alsof zij aan de oorsprong 

van de stad liggen. Niet dus. Lang vóór er sprake was 

van beide werden hier de Noormannen Oost-

Frankenland uitgeranseld, werden er twee ringmuren 

gebouwd en kende Leuven haar “Gouden Eeuw”. 

Samen lopen wij langs enkele plekken in de oude 

binnenstad èn gaan we binnen op niet zo evidente 

plaatsen die nog steeds getuigen van dat luisterrijke 

verleden. Wij speuren rond, geven onze ogen de kost 

en maken kennis met verhalen van toen. Sommige zijn 

verrassend actueel. 

 

  
 

Dus lang vóór er sprake was van de universiteit, kende 

Leuven zijn “Gouden Eeuw”. Wij gaan 3 kwartier op 

stap en staan stil bij enkele getuigen van toen. 

Afspraak: de 3e zondag van maart (17/3/2019).  

Vertrek om 3 uur op de Grote Markt.     

Kijk uit naar het LoL-logo om er onze gidsen te vinden. 

Prijs: 3 €, ter plaatse te betalen.   

Info: https://www.lotsofleuven.com  
 
 
 

LoL- GIDS IN DE KIJKER 

Lots Of Leuven is een platform van 12 gedreven 
stadsgidsen. Elke maand zetten we 1 gids in de 
kijker. 
 
Afkomstig uit het Antwerpse “landde” Jef Willemsens 

in 1979 in Leuven. Hij verloor zijn hart aan deze 

eeuwig jonge oude stad en zou er wortel schieten. 

Voor deze papa van dochters en opa van kleinzoontjes 

zijn geschiedenis en een goed verteld verhaal een 

passie. Logisch dus dat hij enkele jaren geleden de 

weg vond naar de gidsenopleidingen voor de regio 

Hageland en de stad Leuven. 

 
 
Om het verleden beter te begrijpen werkt hij sinds 

kort mee aan de transcripties van de 

schepenbankregisters van de stad Leuven. Daar 

klinken de stemmen uit het verleden ongefilterd door 

tot in het heden. Hij zal u graag mee op sleeptouw 

nemen in de stad en in de regio. Het liefst luistert hij 

naar uw wensen en verwachtingen en knutselt dan 

een tochtje op maat uit.  

Jef is te bereiken per e-mail (jef@willemsens.be) en 

telefonisch (+32 470 63 20 56). 

 

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/
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 17/2/2019 

over “Jansenius – de toren & de theoloog”. 

JANSENIUS – de toren & de theoloog. 
 

Op deze zomerse zondag zagen we een massale 

opkomst van meer dan 200 (!) geïnteresseerden voor 

de “3*3”-Janseniuswandeling. We waren zelf danig 

onder de indruk van de opkomst, maar als 

ondertussen ervaren stadsgidsen hebben we ter 

plaatse een en ander geïmproviseerd: geen 3 maar 4 

rondleidingen, het aanbod voor een extra-

Janseniuswandeling de zondag nadien, op stap gaan 

met grotere groepen. Lots of Leuven is soms een ad-

hoc stadsgidsenhogeschool in de praktijk!   Het Iers en 

Hollands college, Cicercule Paridaens, Jansenius zelf, 

de waterpoort en het gloednieuwe Janseniushof 

waren zoveel redenen voor gidsen Jan, Herman en 

Joris om interessante verhalen te vertellen. De 

aanwezigen konden het duidelijk waarderen! 

 
 
De wandeling eindigde letterlijk bovenop het 
pilootproject van een koudenet voor CO2-neutrale 
verwarming en airco in Janseniushof. Kortom: van 
oude naar nieuwe geschiedenis in een klein uurtje. 
 

Wil je Jan, Herman of Joris contacteren voor deze of 

andere rondleidingen? Je vindt al hun 

contactgegevens op www.lotsofleuven.com   

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

De Hertogensite, erfgoed en stads-

vernieuwing:  EXTRA WANDELING! 

Gezien het grote succes organiseert LoL-gids Herman 

Goessens nog een extra-editie van deze 

stadswandeling op de ziekenhuislocatie  tussen Sint-

Pieters en Sint-Rafaël. In deze editie neemt hij je, als 

deskundige Histaruz-gids,  ook mee naar allerlei 

boeiende plekken binnen in de gebouwen. 

Zaterdag 6 april 2019, 14.00. Duurtijd ong. 1,5 u. 

Vertrekplaats: Sint-Pieterskliniek, Brusselsestraat, 

Leuven. Deelname 5 €/pp. Het aantal deelnemers is 

beperkt. Inschrijven via herman.goessens@telenet.be  

Ambachten en Gilden. 

Ambachten en Gilden gaan terug tot de middeleeuwse 

geschiedenis van Leuven. Hoe evolueerden de gilden, 

zijn er nu nog ambachten te vinden? Als echte 

speurders snuffel je samen met Karina en Didier door 

Leuven op zoek naar sporen van een ambachtelijk 

verleden. 

Woensdag 1 mei 2019, 15.00-16.30u. Vertrekplaats: 

Vrijthof, Toeristische Dienst, Naamsestraat 3, Leuven. 

Deelname: 5 €/pp.  Let wel: beperkt aantal 

deelnemers.  Inschrijven via 

dsk.lotsofleuven@gmail.com 

Het “ABC” van Arenberg 

LoL-gids Jan neemt je mee op een wandeling door en 

rond het mooie Arenbergpark in Heverlee en vertelt 

grote en kleine verhalen over Arenberg, Bananen, 

Croÿ en veel meer. Donderdag 30/5 is een vrije dag, 

“just a perfect day” voor een wandeling in het park! 

Donderdag 30 mei 2019, 14.00 – 16.00 u.  

Vertrekplaats en eindpunt: Kantineplein, Heverlee.  

Deelname: 7 €/pp., incl. proevertjes.   

Let wel: beperkt aantal deelnemers. 

Inschrijven via mail: jan.vandebroeck@gmail.com  

Zie ook: www.janvandebroeck.be  
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