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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 16 AUGUSTUS:  “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. 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! 

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. 

 

Zondag 16 augustus 2020, vertrek om 15 uur. 

Afspraak: Grote Markt, Leuven. 

Info: www.lotsofleuven.com  

 

GIDS IN DE KIJKER 

Lut De Haes is nieuwkomer bij Lots of Leuven. Haar 

eindwerk in de opleiding tot “stadsgids Leuven” heeft als 

titel: “ Pieëtermannnen en Maskesvlieës”. We laten haar 

zelf aan het woord. 

“Pieëtermannen is een bijnaam van de Leuvenaars, 

maar heeft nog veel meer betekenissen die we tijdens 

de rondleiding gaan ontdekken. Over de maskes van 

Leuven gaan we het ook nog hebben. 

Ik wil jullie Leuven laten beleven en verhalen vertellen 

over typische mannen- en vrouwendingen, afgewisseld 

met een hapje en een drankje in een sausje van 

Leuvense uitdrukkingen. 

 

Ik ga met jullie langs in de 
Raadskelder naar het Verbond 
van de Jaartallen. Tijdens het 
drinken van een frisse 
Peeterman gaan we er een 
Leuvens liedje zingen. 
Voor een typisch vrouwen-
verhaal ga ik met jullie naar het  
Groot Begijnhof, een echt 
vrouwendorp in de stad. 

 

We gaan naar het huis van de laatste begijn in Leuven en 

naar het huis van de begijn met het gebroken hart.  

We zullen er zien dat begijntjes geen kwezeltjes waren.  

En we gaan er smullen van een lekker stukje 

‘maskesvlieës’. 

We hebben een mannenverhaal gehad en een 

vrouwenverhaal en dan is er nog het verhaal van de 

porrekes. Het verhaal van de eerste vrouwelijke 

studenten in Leuven. De Leuvense universiteit bestaat al 

van in 1425. Maar de eerste vrouwelijke studenten 

kwamen er pas in 1920. Gelukkig zijn de tijden 

veranderd. Dat gaan we horen bij het beeld van de 

kotmadam. We gaan daar proeven van een lekker hapje 

‘kotmadamkoek’. Na 12 stops eindigt de rondleiding 

terug op de Grote Markt waar we vertrokken zijn. Daar 

doen we een korte Leuvense kwis.” 

Je kan Lut De Haes contacteren voor een rondleiding in 

Leuven (ook in het Leives!) te voet of met de fiets. 

Mail : Lutgarde.dehaes@proximus.be  

mailto:lotsofleuven@gmail.com
http://www.lotsofleuven.com/
about:blank
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de “3*3”-wandeling van 19 juli 
2020, “Ploitsen, Metten en Plaanen”. 

  
Een 3x3 wandeling in Corona tijd: toch wel een erg 
bijzondere ervaring.   
Corona dicteerde kleine groepjes per gids, vooraf 
inschrijven en betalen, mondmaskertje dragen en 
afstand houden.  Maar dat weerhield niet dat deze 3x3 
editie een topeditie werd.  59 gasten beleefden het 
mee.  Onder een stralend zonnetje vertelden we de 
geschiedenis van een aantal Leuvense pleinen. We 
lokaliseerden verdwenen kloosters, kerken en 
kerkhoven, we vertelden verhalen over jonkvrouwen en 
kloosterzusters, over "le rue du Corps beau", de duim en 
de palm  en we visualiseerden 'de levenden onder de 
doden', een van de wonderen van Leuven. Bedankt aan 
iedereen die er bij was !  
 

 
 
De LOL gidsen van dienst: Ria, Elisabeth, Didier en Karina 
 
 

 

Voor wie er niet genoeg 
van kan krijgen: je kan je 
alvast inschrijven voor een 
uitgebreidere wandeling 
rond dit thema – met 
andere pleinen en nog 
veel meer verhalen  – op 6 
september 2020.   Alle 
informatie daarover vind 
je in de volgende kolom 
en op onze webstek: 

https://www.lotsofleuven.com/events/ploitsen-
metten-en-plaanen-3  

LOL-“THEMA”-WANDELINGEN 

 

Vooraf: deze aankondigingen zijn onder voorbehoud 

van de up-to-date Corona-regelingen op die datum.   

Voor deze “thema”-wandelingen moet je altijd vooraf  

inschrijven per mail en betalen na bevestiging. 

 

“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. 

 

“Tiktak in Leuven”.   
Een wandeling door de tijd en over “tijd”, met Leuvense 

verhalen over tijdsaanduiding, uurwerken en kalenders.   

Gidsen: Didier Spruyt en Karina Seynaeve. 

Vertrek: aan de pui van het stadhuis. 

Zondag 25 oktober 2020, 15 u. “klokvast”. 

Inschrijven per mail: dsk.lotsofleuven@gmail.com 

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

 

“Beestig Leuven” 

Meer info in volgende Nieuwsbrief. 

Noteer alvast de datum: zondag 4 oktober 2020. 
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