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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. 

 
 

LOL IN CORONA-TIJDEN. 
 
Dag iedereen, 
 
De Coronacijfers gaan de goede kant op, maar de         
deskundigen waarschuwen ons dat het virus nog steeds        
aanwezig is en dat de pandemie nog niet gedaan is.          
Deze dubbele boodschap maakt het voor ons als        
stadsgidsen niet makkelijk. We willen natuurlijk graag       
terug “uit ons kot” nu we terug op stap mogen door           
Leuven, maar we willen dat altijd in zo veilig mogelijke          
omstandigheden doen.  
Ook bij Lots of Leuven hebben we ons de vraag gesteld           
hoe we dat nu concreet kunnen aanpakken: vanaf        
wanneer beginnen we terug met gidsactiviteiten? Op       
welke manier kan dat veilig voor de gids en voor het           
publiek? Hoe groot kunnen de groepen zijn? Hoe gids je          
met een mondmasker of gezichtsbeschermer… 
 

 
 

Met Lots of Leuven hebben we in dat verband beslist          
dat we vanaf juli de draad van de “3*3”-wandelingen         
terug opnemen (info in volgende Nieuwsbrief), dat we        
de veiligheid altijd voorrang geven (met dus 1,5 m         
afstand, handgel, mondmaskers). 
Vanaf nu kan je dus de gidsen van Lots of Leuven terug            
contacteren voor je favoriete stadswandeling in Leuven.       
De concrete modaliteiten zijn dan af te spreken, maar         
zoals bekend: enthousiasme en kwaliteit gegarandeerd.  
Kijk op onze website voor alle mogelijkheden. 
 
Vriendelijke groeten, en hou jullie gezond. 
 
De gidsen van Lots of Leuven. 
 

www.lotsofleuven.com  
 

  LOL “EN ROUTE EN WALLONIE” 

 
Een aantal van de stadsgidsen van Lots of Leuven zijn          
ook “reisleider Wallonië”. Zij lopen over van       
enthousiasme om het zuiden van ons land verder te         
ontdekken. Jullie kunnen hen daarvoor ook altijd       
contacteren. We vroegen enkele LoL-gidsen naar hun       
favoriete plekje of bestemming ten zuiden van de        
taalgrens. 
Veel plezier.  
 
De tip van LoL-gids Katia: Luik. Deze stad is voor velen           
nog onbekend. Spijtig, want de “Vurige stede” heeft        
zoveel te bieden: het prachtige station van de hand van          
de beroemde Spaanse architect Santiago Calatrava, het       
historische centrum met zijn indrukwekkende     
gebouwen, zijn geschiedenis die teruggaat tot voor de        
Romeinse tijd, zijn talrijke musea en culinaire       
verwennerijen.  Een aanrader!  
www.visitezliege.be/nl/luik-uw-bestemming  

De Walloniëtip van LoL-gids Jan: Seneffe. Een tijd        
geleden belandde ik toevallig op het domein van het         
kasteel van Seneffe. Een verrassende ontdekking. Een       
kasteel in neoklassieke stijl, puur 18e eeuw. In het         
kasteel is er een museum van Zilversmeedkunst. Rond        
het kasteel wandel je door een prachtige tuin, met         
theater en Orangerie. Kortom: Seneffe, ten zuiden van        
Brussel, is een mooie bestemming voor je zondagse        
uitstap.  
Info: https://chateaudeseneffe.be/nl/  

De Walloniëtip van LoL-gids Paul: La Hulpe. Paul doet         
Nederlandstalige rondleidingen bij de stichting Folon in       
Terhulpen, een nagenoeg onbekend pareltje, net over       
de taalgrens. Folon ligt in het prachtige regionaal        
domein Solvay. In het museum bevindt zich de        
verzameling van de Belgische kunstenaar Jean-Michel      
Folon in een door hem zelf ontworpen uniek concept.         
Een samenstelling van zijn œuvre met films en        
installaties zorgt voor een rondreis door de wonderlijke        
wereld van Folon. Boeiend en inspirerend voor jong en         
oud! Contacteer Paul voor een rondleiding. 

http://www.lotsofleuven.com/
https://chateaudeseneffe.be/nl/
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https://www.youtube.com/watch?v=Zkr86rmZv-s  

 SINT-PIETER DE OUDE 

De gotische Sint-Pieterskerk van Leuven is u vast        
bekend. Zo niet, dan kan je binnenkort weer je ogen de           
kost gaan geven in dit prachtige monument uit de         
vijftiende eeuw.  

De kerk werd opgetrokken in vervanging van een        
eerdere, romaanse Sint-Pieter. Die was kleiner,      
plomper, ook donkerder wellicht. Mijn vriend Kristiaan       
bezorgde mij onlangs een voorstelling van dat       
verdwenen gebouw, op een schepenzegel van Leuven       
uit 1261. Een exemplaar ervan wordt bewaard in het         
stadsarchief.  

Zijn ludieke commentaar bij dat zegel: “Sint-Pieter met        
2 minarettekes en 2 reusachtige kruisen op het dak”. Ik          
zie ook 2 kruisen op de “minarettekes” en, zwevend,         
een halve maan en davidsster. Rare jongens, die        
middeleeuwers. Het kan mijn verbeelding zijn      
natuurlijk…  

 

Curieus als ik ben, vroeg ik mij af hoe die kerk er in het              
écht zou hebben uitgezien. Toen dacht ik terug aan een          
tripje naar Maastricht dat ik met het vrouwtje maakte         
in 2017. Wij bezochten daar – onder andere – de          
romaanse basiliek van Onze Lieve Vrouw “Sterre der        
Zee”. Ik ben even in mijn fotoarchief gedoken en zie,          
het zou zowaar de kerk op het zegel kunnen zijn !           
Misschien moeten wij eens vreemdgaan en het zaakje        
in Maastricht samen gaan onderzoeken ? 

Info: jef@willemsens.be  

 

LOL-THEMAWANDELINGEN 

 
Vooraf: deze aankondigingen zijn onder voorbehoud      
van juiste toelatingen om onze wandelingen terug te        
mogen uitvoeren in post-Corona. Kijk tegen dan zeker        
op de website of vraag extra bevestiging per mail.  

Deelname: 5 €, ter plaatse te betalen.  
Verplicht vooraf inschrijven per mail. 
 

“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 . 
Vertrek: OPEK, Vaartkom (zelf fiets meebrengen!). 
(o.v.) Zaterdag 12 september 2020, 14u. 
Inschrijven per mail: hubert.gidst@outlook.com 

*** 

“De Centrale Werkplaatsen” 

Een wandeling om en rond de Centrale Werkplaatsen in         
Kessel-lo: bijna 200 jaar spoorweggeschiedenis, de      
sociale impact op een hele wijk en nu volop in het           
centrum van de Leuvense stadsvernieuwing.  

Gidsen: Jan, Paul. 
Vertrek: jeugdherberg Blauwput. 
Wegens Corona verplaatst naar een latere datum! 
Inschrijven per mail: jan.vandebroeck@gmail.com  

 

De stad Leuven maakt een “Vakantieboek” met tips 
voor plezante en interessante activiteiten in Leuven 
deze zomer.  Ook Lots of Leuven komt daarin aan bod. 
Onder de titel “Buurtcultuur” verzamelt de stad ook 
een kwalitatief aanbod aan culturele activiteiten in je 
buurt, met een financieel steuntje van de stad. Ook 
daar vind je Lots of Leuven. Contacteer ons maar. We 
zijn flexibel en van veel markten thuis. Zo maken we er 
samen een Coronaproof zomers momentje van. 
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