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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 19 MEI:   
HET FENOMEEN ARMAND THIERY 
 
Armand Thiéry, wonderkind van zijn tijd. LoL-gids 
Willy zegt over hem: “Hij blijft mij verrassen en dat 
zal hij ook met jullie doen op zondag 19 mei”.   
Armand Thiéry, flamboyante professor uit het begin 
van de vorige eeuw, was een echte duizendpoot : 
rechten , architectuur, wiskunde , filosofie, hij 
studeerde het allemaal.   Vriend van Constantin 
Meunier, kunstminnaar.  Organisator van de eerste 
Lourdes- en Romereizen, zelfs een boottocht naar 
Jeruzalem.  
 

  
We duiken in de kelders van de vroegere Sint-
Geertrui abdij, op zoek naar een link met het 
Stadhuis? We ontdekken een merkwaardig 
"Lapidarium" en proberen de herkomst van een 
aantal elementen te achterhalen. We lopen via het 
stadhuis en de Muntstraat naar het Kardinaal 
Mercierplein. We kijken Paus Leo XIII recht in de 
ogen.  
Zo komen we op plaatsen die weinig Leuvenaars 
kennen en we eindigen aan het Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte in de Tiensestraat. Om het met de 
woorden van Jo Claes te zeggen: " Over elk vergeten 
heen". 

Zondag 19 mei 2019; vertrek om 3 uur. 

Afspraak aan de Sint-Geertrui abdij.  

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… “LoL” zelf in de kijker! 
 
Twee jaar geleden kwamen we met een groepje 

afgestudeerden van de opleiding “stadsgids Leuven” 

samen op het terras van de Dijlemolens in Leuven. We 

hadden na twee jaar opleiding veel zin om te gidsen, 

maar wilden dat nogal eigenzinnig op onze eigen 

manier en met onze eigen thema’s gaan doen.  We 

besloten om een informeel platform op te starten waar 

we, door samen te werken, ons aanbod makkelijker 

bekend konden maken en promoten.  

Goesting om te gidsen, engagement en samenwerken… 

en de Dijlemolens zijn sedertdien het kader van wat 

stapje na stapje “Lots of Leuven” is geworden.  De 

“3*3”-wandelingen waren een instant succes: er gingen 

sedert de start al meer dan 1000 mensen met ons mee 

op stap. 

Lots of Leuven is op korte tijd een bekend begrip 

geworden in gidsend Leuven. Er zijn de “3*3”-

wandelingen,  de eigen “thema”-wandelingen van de 

LoL-gidsen, externe aanvragen om te gidsen, een goede 

promo-planning, enz. Recent zijn we een vzw geworden 

en is onze ploeg van 11 gidsen stevig uitgebreid.  

We gidsen graag en veel, met kennis en kunde, met 

overtuiging en plezier, plezant en interessant, in allerlei 

talen, te voet of per fiets, alleen of samen. Dat kunnen 

we omdat Lots of Leuven gebaseerd is op onderling  

engagement, vertrouwen en samenwerking.  Dat is niet 

altijd even makkelijk, maar het is voor ons de essentie. 

Dat bespreken we dan meestal bij een drankje in de 

Dijlemolens. Zo is de cirkel rond. 

De LoL-gidsen: Jan (voorzitter), Bram, Didier, Herman, 

Hubert, Ivo, Jef, Joris, Karina, Paul, Willy. 

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 21/4/2019 

over “De Bloednacht van 1902”. 

DE BLOEDNACHT VAN 1902 

 

Exact 100 jaar geleden is het Algemeen Enkelvoudig 

Stemrecht (voor mannen) ingevoerd in België. 

Zeventien jaar eerder in 1902 had men al een poging 

ondernomen om via parlementaire weg dat 

kiessysteem te veranderen naar één man één stem. Om 

de parlementaire debatten kracht bij te zetten werd er 

gestaakt en betoogd. Vrijdag 18 maart 1902 schoot de 

burgerwacht in Leuven met scherp op betogers en 

vielen er zes doden. 

 
 
Gids Ivo: “Dit verhaal van de Bloednacht van Leuven 

vertelde ik voor een tweede maal in onze 3x3 formule. 

Ik was aangenaam verrast dat ondanks Pasen en vele 

familiefeestjes we toch konden rekenen op 50 

nieuwsgierigen. Weeral bleek hoe dit onderwerp iets 

losmaakte bij de aanwezigen. Tijdens de verplaatsingen 

van de ene naar de andere stopplaats werd ik 

voortdurend aangeklampt door mensen die me allerlei 

vragen stelden. Die bedenkingen formuleerden”. 

Volgend jaar komt er wellicht een vervolgwandeling, 

met o.a. bezoek aan herdenkingsmonumenten op het 

kerkhof en het Quinten Metsijsplein.  

Wil je Ivo of Karina contacteren voor deze of andere 

rondleidingen? Je vindt al hun contactgegevens op 

www.lotsofleuven.com   

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

 

Het “ABC” van Arenberg 

LoL-gids Jan neemt je mee op een wandeling in en rond 

het mooie Arenbergpark in Heverlee en vertelt grote en 

kleine verhalen over Arenberg, Bananen, Croÿ en veel 

meer. Donderdag 30/5 is een vrije dag, “just a perfect 

day” voor deze wandeling in het park! 

Donderdag 30 mei 2019, 14u – 16u.   

Vertrekplaats en eindpunt: Kantineplein, Heverlee.  

Deelname: 7 €/pp., incl. proevertjes.   

Let wel: beperkt aantal deelnemers. 

Inschrijven via mail: jan.vandebroeck@gmail.com  

NOTEER ALVAST VOOR HET NAJAAR 2019 

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

“Ambachten & Gilden” (deel 2) 

Gidsen: Didier en Karina 

vertrek: Grote Markt 

zaterdag 31/8/2019, 15u. 

 

“Industrieel verleden” 

Gids: Paul 

vertrek: Kol. Begaultlaan 7 (Gamma) 

zaterdag 28/9/2019, 14u.  

 

“Hertogensite” (update) 

Gidsen: Herman en Jan 

vertrek: Romaanse Poort, Brusselsestraat 

zaterdag 26/10/2019, 14u. 

 

“Neogotiek in Leuven” 

Gids: Paul 

vertrek: Vesaliusstraat 9 (cinema ZED) 

zaterdag 9/11/2019, 14u. 

 

“Duurzaamheid” 

Gidsen: Didier en Karina 

vertrek: Dijlemolens, Zwartzustersstraat 

zondag 24/11/2019, 15u. 

http://www.lotsofleuven.com/
mailto:jan.vandebroeck@gmail.com

