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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 JULI: 

SPOREN VAN EEN INDUSTRIEEL VERLEDEN 
In het centrum van Leuven 
vinden we nog sporen van een 
rijk industrieel verleden. In de 
periode 1860-1910 waren er in 
Leuven immers tal van 
industriële initiatieven en 
ateliers die een nationale en 
zelfs internationale rol hebben 
gespeeld.  

 
We gaan kijken waar de moderne fiets én de eerste 
bromfiets werden ontwikkeld en we maken kennis 
met verschillende belangrijke uitvindingen die er in 
Leuven werden gedaan. We wandelen naar de plek 
waar een spraakmakende automobielfabriek stond en 
we horen het verhaal van een vijandige overname: 
een heuse misdaadroman!  
In de schaduw van de toren van Sint Geertrui 
ontdekken we tenslotte de verrassende banden 
tussen de gasfabriek, Marie Thumas, de Ateliers de la 
Dyle en de centrale werkplaatsen!  
Zoveel boeiende en te vaak vergeten verhalen. 

 

Vertrek met onze gids Paul om 15u aan De Blauwe 
Schuit op de Vismarkt.   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... deze maand zelfs twee.  
 
Karina en Didier, samen afgestudeerd aan het CVO de 
Oranjerie in 2017, wonen in het mooie Zuid-Dijleland. 
Als duo voel je elkaar goed aan, en dat is een 
meerwaarde bij de interactie met groepen en om 
samen een dialoog op te bouwen. We zijn 
complementair: Karina, als leerkracht met haar  
ervaringen voor de immersie-klas; Didier met zijn 
technische achtergrond. We werken beiden full-time 
in Wallonië. Ieder kan zijn troeven combineren met 
talenkennis (Nederlands, Frans en Engels). Dit biedt de 
mogelijkheid tot heel gevarieerde gids-opdrachten: 
o.a. voor studenten of jarigen. Als gids is het dan extra 
genieten van de familiale sfeer, als we de jarige in het 
zonnetje kunnen zetten. Naast stadsgidsen in Leuven, 
zijn we ook vaste gidsen bij het Hergé museum in 
Louvain-La Neuve. In de druivenstreek doen we 
boeiende opdrachten over o.a. Kelten, hollewegen en 
turfstekers. 

 

 
 

We staan open voor aanvragen op maat, zowel qua 
taal, onderwerp, duurtijd en aantal deelnemers. 
Dsk.lotsofleuven@gmail.com  

 

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/
mailto:Dsk.lotsofleuven@gmail.com
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de “WIJNGAARD”-rondleiding 

op zondag 17 JUNI 2018. 

 
VAN OP DE WIJNHEUVEL, VROEGER EN NU 

 

Een bewolkte hemel, geen 
zon, 16 graden,  eerder fris 
voor de tijd van het jaar.  
Het is wachten op de 
belangstellenden  en die 
dagen voorwaar zeer 
talrijk op: 63 
geïnteresseerden. 
Dus vertrekken we met 3 
ipv 2 gidsen:  op stap met 
Joris, Willy en Hilde. 

 
 

3 fijne gidsen, op pad om 3 uur op een zondag-

namiddag en dit voor luttele  3 euro,  gedurende een 

goede  3 kwartier,  met 3 prachtige sites in het 

vooruitzicht én met  3 mooie vergezichten, zelfs al is 

het stadszicht van op “belvedere” in de zomer al wat 

dichtgegroeid.   

Een interessante kennismaking met 3 Hoog, de 

Wijnpers en Keizershof. 

Het dient gezegd, het publiek was aangenaam, 

gevarieerd,  jong en oud, vol interesse, geboeid. En 

niemand die klaagde  over de steile helling aan de 

voet van de wijnheuvel richting finish. 

 
 
Wil je Joris contacteren voor deze of andere 

rondleidingen? Dat kan via mail naar 

joris.michiels2@telenet.be  (0497-372159) of via 

https://www.lotsofleuven.com/joris-michiels   

 

LoL PRESENTEERT: “Leuven Bells 2018” 

2 en 4 augustus 2018  

 
De Leuvense beiaarden: wandeling en concert. 
 
Een boeiende wandeling/fietstocht met verhalen over 
klokken en beiaarden en als afsluiter een heus concert 
door de gereputeerde Amerikaanse gastbeiaardier Tin 
Shi Tam.  
Vertrek aan de Sint-Pieterskerk (stand “Lots of 
Leuven”): 

• donderdag 2/8/2018, 19.30u. voor een gegidste 
wandeling richting Ladeuzeplein.  Concert om 
20.30u. 

• zaterdag 4/8/2018, 13.30u. voor een fietstocht 
met gids langs Leuvense beiaarden. Eindpunt 
Groot-Begijnhof, concert om 15.00u. 

 
Prijs: 3 €, ter plaatse te betalen. Geen inschrijving 
vereist.  
 
 
 

LoL presenteert (bis): “KLOK ’N LOL” 
7 oktober 2018  
 

Beiaard-dag n.a.v. “Liberty-bells” 

Speciale beiaard-dag in het kader van de Liberty-bells. 

Bezoek met een gedreven LoL-gids de toren van de 

Leuvense Unief.  Luc Rombouts, speelt speciaal voor 

LoL een aangepast  verrassingsconcert. Nadien volgt 

een ludieke wandeling richting Sint-Pieterskerk. De 

eerste groep start om 13.30 u aan de inkom van de 

universiteitsbibliotheek, de tweede groep komt samen 

om 14.00 u.  

Duur +-/ 2 uur.   Prijs: 15,00 €. 

Alle detail-info volgt op www.lotsofleuven.com en in 

volgende LoL-Nieuwsbrieven. 
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