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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 JUNI:   
DE POLITIEK VAN DE NEOGOTIEK  
 
Tijdens eerdere publieke wandelingen van Lots of 
Leuven kwamen politicus Schollaert, beeldhouwer 
Constantin Meunier en manusje-van-alles Armand 
Thiéry ter sprake. Zij spelen bijrollen op 16 juni, 
wanneer wij in het spoor stappen van de meester 
van de neogotiek, Joris Helleputte. Helleputte was 
een merkwaardig en uiterst gedreven man, bezeten 
van de maatschappelijke structuren en het 
christelijke gedachtegoed van de Middeleeuwen. 
Van zijn hand verrijzen op het einde van de 19de 
eeuw spectaculaire gebouwen in Leuven als ware 
politieke statements. Helleputte richtte echter niet 
alleen gebouwen op, hij stichtte ook instellingen 
zoals de Gilde van Ambachten en Neringen, de 
Belgische Boerenbond en nog veel meer.  
 

 
 
Ga op stap met de “Lots of Leuven”-gidsen Paul, Ivo 
en Willy op zondag 16/6 te 15 uur en kom mee 
(op)kijken tijdens “De Politiek van de neogotiek”, 
een boeiende wandeling van drie kwartier. 
Inschrijven hoeft niet.. 

Zondag 16 juni 2019; vertrek om 3 uur. 

Afspraak op het Helleputteplein.  

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. Deze maand zetten we “LoL” zelf in de 
kijker! 
 
“Lots of Leuven” bestaat ongeveer twee jaar. De 
gidsen van Lots of Leuven hebben in die periode 
graag en veel gegidst, op vele plekken en rond 
vele thema's:  soms klassiek in Leuven-centrum 
maar ook vaak op verrassende plaatsen en met 
boeiende invalshoeken.   
 
Onze “3*3”-wandelingen zijn het best bekend. De 
LoL-gidsen die deze wandelingen begeleiden zijn 
echter elk apart met heel veel gidsopdrachten 
bezig en zijn elk op hun terrein zeer actief.   
 
Zo gingen we gidsen in specifieke stadsdelen: 
Sluispark, Wijnpersomgeving, Hertogensite, 
Janseniustoren, kriskras door het centrum.  We 
hadden ook rondleidingen buiten het 
stadscentrum: Arenberg, Parkabdij, Centrale 
Werkplaatsen.   
Sommige gidsen van “Lots of Leuven” gidsen ook 
in musea: Hergé, Folon, stripmuseum, 
Molenmuseum, Parcum.  Anderen doen dat in 
diverse instellingen: Vlaams Parlement, VRT, 
Ecowerf, KU Leuven.   
We bouwen wandelingen op rond bepaalde 
thema’s, zoals  industrialisering, sex in the city, 
ambachten, neogotiek, duurzaamheid, Franse 
revolutie, bloednacht, middeleeuws Leuven.   
We nemen de aanvragers mee op korte of 
langere wandelingen, te voet of met de fiets.   
 
Die aanvragers zijn trouwens heel verschillend: 
grote groepen Nederlanders, kleine familiale 
groepen, scholen, woonzorgcentra, banken, 
universiteiten, reisorganisatoren, 
seniorenverenigingen en zo veel meer... 
Kortom: je kan ons alles vragen, de groep gidsen van 

"Lots of Leuven" bieden je in samenspraak altijd een 

passend en boeiend gidsen-antwoord. 

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 19/5/2019 

over “Het fenomeen Armand Thiéry”. 

HET FENOMEEN ARMAND THIERY 

 

Deze “3*3”-wandeling rond de figuur van Prof. Armand 

Thiéry kon weer rekenen op een mooie belangstelling 

met meer dan 50 deelnemers.  Zij stonden dikwijls met 

verbazing te kijken en te luisteren hoe deze zonderlinge 

professor duidelijk zijn stempel op Leuven heeft 

gedrukt.  Ook de verhalen over zijn sociale 

bewogenheid maakten indruk. Deze wandeling was 

meteen ook een mooie aanzet naar de volgende “3*3”-

wandeling waar we meer te weten komen over  Joris 

Helleputte,  een tijdgenoot van Thiéry. 

 

  
 
 
We willen hierbij de mensen bedanken die ons 

geholpen hebben om de uitzonderlijke gebouwen ook 

binnen te kunnen bewonderen. En ook dank aan de 

weergoden voor deze zonovergoten zondag. 

 

Deze korte “3*3”-wandeling was een staalkaart voor de 

fietstocht over Armand Thiéry, ook o.l.v. gids Willy.  Dan 

bezoeken we ook zijn mausoleum en zijn treinstation in 

Heverlee. Hij blijft jullie verbazen, wees gerust. Voor de 

fietstocht, vanaf 4 personen ( 15 km in 2 uur),  neem je 

contact met gids Willy via de LOL website. 

Wil je Willy of de andere LoL-gidsen contacteren voor 

deze of andere rondleidingen? Je vindt al hun 

contactgegevens op www.lotsofleuven.com   

 

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

 

Ambachten en gilden (deel 2) 

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

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. 

http://www.lotsofleuven.com/
mailto:dsk.lotsofleuven@gmail.com

