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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 17 JUNI: 
VAN OP DE 

WIJNHEUVEL, VROEGER EN NU 
 
De skyline van Leuven 
bewonderen van op één van de 
mooiste heuvels van Leuven! 
Een hoogtepunt! Onze 
stadsgids is Joris Michiels.   
Hij laat u drie merkwaardige 
plekken ontdekken van op de 
heuvelrug op de Mechelsevest. 
 
Tijdens deze gevarieerde 
wandeling vernemen we iets 
over het wijnverleden van Leuven en genieten we van 
een adembenemend zicht op de springlevende stad.  

 

 
Joris: “De wandeling gaat langs 3-Hoog, de Wijnpers 
en het Keizershof”. 
 
Hilde en/of Willy zijn de geknipte sidekick-gidsen om 
de groep indien nodig op te splitsen. 
 
Vertrek om 15u aan de Wijnpersschool, 
Mechelsevest 72. Einde in de buurt van de Brusselse 
Poort.  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.  
 
Jan Van de Broeck woont in hartje Leuven.  Hij vertelt 
als gids graag grote en kleine verhalen tijdens de 
wandelingen door verschillende buurten in de stad. 
Zijn specialiteit is het eiland rond de “Dijlemolens”, 
waar hij woont. Maar je kan evengoed met hem op 
stap langs de Keizersberg (Leuvenaars zeggen: 
“Boelenberg”), kris kras langs de Maria-Theresiastraat, 
of door het Arenbergpark in Heverlee.  Een uitstapje 
buiten de stad kan ook: Jan gidst in “Sportimonium” in 
Hofstade (bij Mechelen), een klein maar heel fijn 
museum over de Belgische sportgeschiedenis. 
 

 

 
 
 

Je kan Jan contacteren via gsm: 0476/202.205 of via  
email jan.vandebroeck@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 
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de “Empire”-rondleiding op 

zondag 20 mei 2018. 

 
De Empirestijl en de Napoleontische tijd in Leuven 
 
Een zonovergoten Pinksterzondag vormde het decor 
voor onze vijfde 3x3x3x3 wandeling. Er waren 35 
geïnteresseerden present. Door de triatlon was de 
toegang tot de Leuvense binnenstad beperkt, met een 
haast lege Vismarkt en verkeersarme straten rondom.   
 

 

 
 
 
Een ideale setting voor onze gidsen Jean Christiaens 
en Ivo De Keyser voor deze gidswandeling over de 
Franse revolutie, over geconfisqueerde kloosters, 
over bouwheren met een voorliefde voor Egyptische 
motieven en een pruikenmaker die nauwgezet de 
aangrijpende gebeurtenissen van die tijd op papier 
zette. 
 
 
Wil je Jean Christiaens contacteren voor deze of 

andere rondleidingen? Dat kan via mail naar 

jean_christiaens@skynet.be of via 

https://www.lotsofleuven.com/jean-christiaens  

 

LoL presenteert:  “Leuven Bells 2018” 

2, 4 en 5 augustus 2018  

 
De Leuvense beiaarden: wandeling en concert. 
 
Een boeiende wandeling 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, 19u30 voor een gegidste 
wandeling richting Ladeuzeplein.  Concert om 
20u30. 

 zaterdag 4/8/2018, 13u30. voor een fietstocht 
met gids langs Leuvense beiaarden. Eindpunt 
Groot-Begijnhof, concert om 15u. 

 zondag 5/8/2018 14u voor een wandeling met 
gids richting Sint-Geertrui. Concert om 15u.  

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 13u30 aan de inkom van de 

universiteitsbibliotheek, de tweede groep komt samen 

om 14 u.  

Duur +-/ 2 uur.   Prijs: 15,00 €. 

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

volgende LoL-Nieuwsbrieven. 

mailto:jean_christiaens@skynet.be
https://www.lotsofleuven.com/jean-christiaens
http://www.lotsofleuven.com/

