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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 21 JULI:   
STEMMEN UIT HET VERLEDEN  
 
Burenruzies, overspel, diefstal ... geschillen en 

misdrijven zijn van alle tijden. Vandaag regelen wij die 

zaken met politie, rechtbanken en wetgeving. In het 

Leuven van de late Middeleeuwen nam de stedelijke 

schepenbank die taak op zich. Het stadsarchief van 

Leuven koestert en bewaart een schat aan verhalen. De 

Leuvense schepenbankregisters van de periode tussen 

1362 en 1795 zijn immers zo goed als intact tot ons 

gekomen. Zij bevatten gerechtelijke uitspraken, 

compromissen bij geschillen tussen Leuvenaars, 

nalatenschappen, huurovereenkomsten, 

onderhoudsverplichtingen enz.  

 

De registers geven een verrassende kijk op het leven 
in de stad, van de late Middeleeuwen tot aan het 
einde van het Ancien Régime. Aan het woord zijn 
gewone stedelingen, mensen zoals u en ik. Zij 
leefden in een andere tijd en staan toch oh zo dicht 
bij ons. Wandel mee, luister en verwonder u over 
enkele van de meest verrassende, sappige en soms 
grappige belevenissen van onze verre voorvaders en 
–moeders. 
 

Zondag 21 juli 2019; vertrek om 3 uur. 

Afspraak: Dijleterrassen, Dirk Boutslaan.  

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: https://www.lotsofleuven.com  

LoL IN DE KIJKER 

Lots of Leuven is een platform van gedreven 
stadsgidsen. Elke maand zetten we 1 gids in de kijker. 
Deze maand zetten we nieuwkomer Katia in de kijker! 
 
Katia Ruelens is geboren en getogen in Leuven.  Zij 

heeft er van het studentenleven genoten en was er 

werkzaam binnen het UZ Leuven.   

Geschiedenis en cultuur zijn haar passie.  Ook reizen om 

te leren is haar motto.   

Een paar jaar geleden besloot ze om van haar hobby 

haar beroep te maken.  Zij studeerde via het CVO af als 

reisleider Vlaanderen, Europa en Verre bestemmingen. 

Dit jaar kwamen er nog Brussel en Wallonië bij. 

Op het ogenblik werkt zij als reisleider en is zij officieel 

erkend als gids bij de provincie Luik. 

Sinds kort startte zij als gids bij Lots of Leuven. 

 

 

Je kan Katia contacteren voor een aangename 

rondleiding op maat door de stad Leuven. 

Ook schoolgroepen zijn van harte welkom. 

Katia is te bereiken op volgend adres: 

“katia.ruelens@telenet.be” 

 
 

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/
http://www.lotsofleuven.com/
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 16 juni 2019 

over “De politiek van de neogotiek”. 

 
DE POLITIEK VAN DE NEOGOTIEK 
 

Derde zondag van de maand, dat betekent een 

"3*3"-wandeling van Lots of Leuven. Zondag 16 

juni gingen we op stap met LoL-gidsen Paul, Ivo en 

Willy en met een groep van ruim 50 

geïnteresseerden op zoek naar "De politiek van de 

neogotiek", vooral dan van Joris Helleputte. 

Van het (heel toepasselijke) Helleputteplein 

wandelden we langs de Minderbroedersstraat, met 

een hele rij referentiepunten en gebouwen die 

hierbij een rol speelden. We vertelden de verhalen 

van Boerenbond, ambachten en neringen, 

coöperaties, en zo veel meer...  

Ondertussen hadden we nog een klein 

verrassingsbezoekje aan het eerste anatomisch 

amfitheater. 

 

 

Foto C.Abts 

 
We eindigden op de Kapucijnenvoer aan het huis 
van de mecenas Goffaerts, ontworpen door 
Helleputte. 
 

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

 

Ambachten en gilden (deel 2) 

In het voorjaar namen LoL-gidsen Didier en Karina je als 

eens mee op een “Ambachten en gilden”-tocht. Deze 

eerste “Ambachten wandeling” was een succes en het  

is dan ook een dankbaar onderwerp voor een nieuwe 

editie. Dit tweede deel belicht andere beroepen en 

activiteiten. 

Zaterdag 31 augustus 2019, 14u – 16u.   

Vertrekplaats en eindpunt: Grote Markt, Leuven.   

Let wel: beperkt aantal deelnemers. 

Deelname: 5 € (ter plaatse te betalen) 

Inschrijven via mail: dsk.lotsofleuven@gmail.com  

NOTEER ALVAST VOOR HET NAJAAR 2019 

[Alle wandelingen: 5 €; vooraf inschrijven per mail] 

“Industrieel verleden” 

Alles over conserven-, constructie en autofabrieken. 

Gids: Paul 

vertrek: Kol. Begaultlaan 7 (naast de Gamma) 

zaterdag 28/9/2019, 14u.  

 

“Hertogensite” (update) 

Kunsten, woningen, park en Dijle. Verpleegstersschool? 

Gidsen: Herman en Jan 

vertrek: Romaanse Poort, Brusselsestraat 

zaterdag 26/10/2019, 14u. 

 

“Neogotiek in Leuven” 

De architectuur van de neogotiek in Leuven. 

Gids: Paul 

vertrek: Vesaliusstraat 9 (cinema ZED) 

zaterdag 9/11/2019, 14u. 

 

“Duurzaamheid” 

Mobiliteit, ecologie en duurzaamheid in Leuven. 

Gidsen: Didier en Karina 

vertrek: Dijlemolens, Zwartzustersstraat 16 

zondag 24/11/2019, 15u. 

mailto:dsk.lotsofleuven@gmail.com

