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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 16 DECEMBER 2018: 
HET “SLUISPARK”  -  tussen Vaartkom en 

Klein Begijnhof. 
 
Staat er in de buurt van het Sluispark een watertoren?  

Was Leuven ooit een zeehaven? Vanwaar Stella Artois 

“1366”? Wat zijn stadsvernieuwing en zichtlijnen? 

Heeft Leuven nu inderdaad een fietslift? Op al deze 

vragen krijg je zondag 13 december 2018 een passend 

antwoord. 

 

 
 

Gids Willy en zijn collega’s vertellen grote en kleine 

verhalen over Leuven en de Green Leaf Award. Over 

de grote overstromingen en over de nieuwe vistrap. 

Over nieuwe sociale maar ook peperdure woningen. 

Over een beeld op een berg en straatkunst op een 

zijgevel.  Over het verleden en de toekomst van de 

vele gebouwen in deze wijk langs de Sluisstraat, 

tussen de Vaartkom en het Klein Begijnhof. 

Tenslotte, na de wandeling sluiten we ons eerste jaar 

“Lots of Leuven” op een feestelijke manier af. 

Vertrek met LoL-gidsen Willy Lenaerts & co om 15.00 
u. op het Sluispark.  
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..  
 
Paul Schepers is afgestudeerd als stadsgids, museum-
gids en reisleider Vlaanderen en als zodanig kom je 
hem met groepen tegen die hij gidst of begeleidt in 
Antwerpen, Mechelen, Brussel en uiteraard in zijn 
homebase Leuven. Je vindt hem hier wel vaker in de 
brouwerij Den Domus, waar hij graag alles vertelt over 
het brouwproces of over de geschiedenis van het bier 
in Leuven, maar evengoed als gids in het "Moment" in 
de Abdij van Averbode of in de stichting Folon in 
Terhulpe. 
 

 

 
 

Contacteer hem voor diverse themawandelingen, 
zoals bijv. een proevertjeswandeling. Met Paul kan je 
ook een unieke en verrassende wandeling rond 'het 
industrieel verleden van Leuven' ondernemen. 
Contacteer Paul via tel. : 0477/261460 of mail: 
paul.louis.schepers@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 rondleiding over de 

universiteit(en) van Leuven op zondag 18 november. 

DE 4 UNIVERSITEITEN VAN LEUVEN. 
 

LoL-gidsen Bram, Jef en Didier maakten met een grote 

groep geïnteresseerden een boeiende tocht door 

bijna 600 jaar universitaire geschiedenis, met als 

verrassend vertrekpunt dat Leuven zowaar aan de 4e  

universiteiten toe is.  De wandeling startte aan het 

stadhuis. Het was immers het Leuvense stadsbestuur 

dat ongeveer 600 jaar geleden een gat in de markt 

ontdekte om de plaatselijke economie nieuw leven in 

te blazen door een universiteit (1) op te richten. De 

volgende haltes waren de universiteitshal (met o.a. 

een verhaal over taksvrij bier voor studenten, jawel) 

en het Pauscollege, waar we leerden over de 

Rijksuniversiteit (2) die door koning Willem I werd 

opgericht. Na het ontstaan van België richtten de 

bisschoppen de Katholieke Universiteit (3) Leuven op, 

de allereerste katholiek universiteit van de wereld.  

Tot slot vernamen we dat de vierde universiteit (4) 

van Leuven geboren werd uit de taalstrijd van de jaren 

’60.  

 
 
Wil je Bram Putzeijs contacteren voor deze of andere 

rondleidingen? Mail  naar bram. Puzeijs1@telenet.be  

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 
 

 

De Hertogensite, erfgoed en stads-

vernieuwing. 

Gezien het grote succes op 21 oktober 2018 herneemt 

Herman deze stadswandeling op de ziekenhuislocatie 

tussen Sint-Pieters en Sint-Rafaël. In deze meer 

uitgebreide editie neemt hij je ook mee naar allerlei 

boeiende plekken binnen in de gebouwen. 

Zaterdag 9 februari 2019, 14.00. Duurtijd ong. 1,5 u. 

Vertrekplaats: Sint-Pieterskliniek, Brusselsestraat, 

Leuven. Deelname 5 €/pp. Het aantal deelnemers is 

beperkt. Inschrijven via herman.goessens@telenet.be  

Valentijn-wandeling 

Karina & Didier brengen een reeks romantische en 

historische liefdesverhalen, om je Valentijn avond al in 

de juiste mood te beginnen. We verwachten jonge en 

oudere koppels, die de fluwelen handschoen durven 

op te nemen. Meer geven we nog niet bloot! 

Donderdag 14 februari 2019, 18.30 – 20.00u.  

Vertrekplaats: Tutti Passi, Vital Decosterstraat 16, 

Leuven.  Eindpunt: Grote Markt.  Deelname: 5 €/pp.  

Let wel: enkel voor 18+!  Inschrijven via 

dsk.lotsofleuven@gmail.com  

Ambachten en Gilden. 

Ambachten en Gilden gaan terug tot de middeleeuwse 

geschiedenis van Leuven. Hoe evolueerden de gilden, 

en zijn er nu nog ambachten te vinden? Als echte 

speurders snuffel je samen met Karina en Didier door 

Leuven op zoek naar sporen van een ambachtelijk 

verleden. 

Woensdag 1 mei 2019, 15.00-16.30u. Vertrekplaats: 

Vrijthof, Toeristische Dienst, Naamsestraat 3, Leuven. 

Deelname: 5 €/pp.  Let wel: beperkt aantal 

deelnemers.  Inschrijven via 

dsk.lotsofleuven@gmail.com  
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