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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 18 OKTOBER: “ARENBERG, VAN 
BOEKEN TOT BIER” 
 
Het Arenbergpark in Heverlee, met als blikvanger het 
Arenbergkasteel, heeft een geschiedenis die meer dan 
500 jaar teruggaat.  Deze “3*3”-wandeling is op en top 
“A walk in the park” waarbij onze gidsen allerlei grote 
en kleine verhalen vertellen. Kom vanalles te weten 
over de kasteelheren en -dames, over boeken en 3d-
print, over landbouwers en hackers, over bananen en 
bier, enz.  Deze Arenbergwandeling is een korte 
plezante en interessante kennismaking met het 
imposante kasteel, de universiteit en zoveel meer dat 
we in het park tegenkomen.  
Ter informatie: gezien de grootte van de 
Arenbergcampus volgen de verschillende gidsen 
verschillende routes.  
 

 
 

Wegens Corona hebben we voor deze “3*3”-wandeling 

volgende afspraken: 

- iedereen mondmasker en 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 18 oktober 2020, vertrek om 15 uur. 

Afspraak: op het grasveld vóór het Arenbergkasteel 

(Kantineplein, Leuven). 

Info: www.lotsofleuven.com  

 

GIDS IN DE KIJKER 

 

Christel Merckx is nieuwkomer bij Lots of Leuven. Ze is 

al sinds 2010 actief als gids, eerst in haar vrije tijd en nu 

ongeveer twee jaar full-time free-lance gids. We laten 

haar even zelf aan het woord.  

Als historica koos ik eind 2018 voluit voor mijn eerste 

grote liefde, geschiedenis. Verhalen met een historische 

achtergrond vertellen op een leuke, toegankelijke 

manier is een passie geworden. Ik vind het vooral 

belangrijk dat de deelnemers een mooi en coherent 

verhaal krijgen met een duidelijke rode draad en vol 

interactie. En dat ze kunnen genieten van een leuke 

ochtend, middag of avond. Wil je een andere kijk op de 

klassieke hoogtepunten van Leuven? Of liever de 

verborgen plekjes of parkjes leren kennen? Wil je 

weten waarom Leuven 1 van de 7 martelaarsteden is? 

Of wat nu juist het verschil is tussen een begijn en een 

non? Wat ook je interesse is, ik leid je rond met een 

duidelijke stem, enthousiasme, passie en de nodige 

flexibiliteit. Te voet of met de fiets en indien nodig 

organiseer ik ook een drankje, hapje of eten 

tussendoor.  

Wil je een rondleiding voor een specifieke doelgroep? Ik 

heb ervaring met gidsen voor anderstaligen (NT2), 

blinden en doven, mensen met een mentale beperking, 

scholen. Alle rondleidingen kunnen ook doorgaan in het 

Engels of het Frans.  

 

Een greep uit het aanbod: 

 Hoogtepunten van 
Leuven 

  Leuven Ad Fundum  

 Leuven Martelaarstad 

 Stadsontwikkeling en 
renovatie in Leuven: 
oud en nieuw  

 Ontdek de binnenstad 
van Mechelen 

Naast Leuven gids ik ook in Mechelen en in het 

Hageland. Voor al jouw vragen en wensen, kan je bij mij 

terecht via christelmerckx12@telenet.be of 

0476/66.98.42 
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de “3*3”-wandeling van 20 
september 2020, “1438, met liefde en spionage 
gebrouwen”. 

 

Een zonovergoten 3 x 3-wandeling was het op zondag 

20 september. LoL-gidsen Ria, Jef, Ivo en Hubert “en 

pleine forme” tijdens hun verhaal over Leuvens bier en 

Leuvense brouwers in de 15de eeuw. Je zou voor minder 

dorst en nadorst krijgen. Het leverde fijne reacties en 

mooie “gemaskeerde” kiekjes op. Deze 3 x 3-wandeling 

belichtte een stuk van deze geschiedenis. 

In de 18de eeuw groeide Leuven uit tot DE bierstad van 

de Zuidelijke Nederlanden met een prominente rol voor 

de familie Artois.  

 

Tijdens de aperitiefwandeling “Leuven, the place to 

be(er)” op 8 november 2020 om 11 u kan je er alles 

over vernemen. 

Je kan Hubert contacteren voor deze en andere 
rondleidingen via mail: hubert.gidst@outlook.com  

LOL-“THEMA”-WANDELINGEN 

Vooraf: voor deze wandelingen gelden alle up-to-date 
Corona-regelingen (vooraf inschrijven en betalen, 
mondmaskers dragen, kleine groepen).  
Inschrijven doe je per mail en betalen kan nadat je een 
bevestigingsmail hebt gekregen. 

“Tiktak in Leuven”   
Een wandeling door de tijd en over de tijd, met 
Leuvense verhalen over tijdsaanduiding, uurwerken en 
kalenders.  D.i. het vervolg op de “3*3”-wandeling van 
16/8/2020. 
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.  

“Leuven, the place to be(er)” 
Een wandeling door de geschiedenis van het brouwen, 
te beginnen met het historische belang van hop in bier 
tot de brouwactiviteiten in het hedendaagse Leuven. 
D.i. het vervolg van de “3*3”-wandeling van 20/9/20. 
Gids: Hubert Van Broekhoven. 
Vertrek: hoek Mechelsestraat/Vismarkt 
Zondag 8 november 2020, 14u. 
Inschrijven per mail: hubert.gidst@outlook.com  
Deelname: 5 €/pp. Te betalen na bevestiging. 

“Ploitsen en Metten, het hele verhaal” 
Aperitief wandeling met verhalen over markten, 
plaatsen en pleinen in de Leuvense binnenstad. 
Gidsen: Ria Van den Broeck en Elisabeth Geens 
Vertrek: Totem van Jan Fabre, Mgr. Ladeuzeplein 
Zondag 22 november 2020, van 11 tot 13 u. 
Inschrijven per mail: ria.vandenbroeck@hotmail.com 
Deelname: 8€/pp. Te betalen na bevestiging. 

“Op zoek naar een charmewoning in het Nieuw 
Kwartier ?”  
Verken het Nieuw Kwartier als potentiële koper van een 
woning. Naast architecturale parels van Art Nouveau, 
Art Deco en Modernisme ontdek je ook een bewogen 
sociale geschiedenis, enkele antwoorden op de vraag 
waarom deze wijk zo lang onbebouwd bleef in hartje 
Leuven.…Een voorsmaakje kreeg je tijdens de 3x3-
wandeling van 16/2/2020. 
Gidsen: Ivo De Keyser en Martine Pattyn 
Zaterdag 12 december (vertrekuur en -plaats volgen in 
volgende nieuwsbrief) 
Inschrijven per mail: martinepattyn@hotmail.com 
Deelname: 5€/pp. Te betalen na bevestiging. 


