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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 FEBRUARI 2019:  
JANSENIUS  –  de toren & de theoloog. 
 
We maken kennis met deze minder bekende maar 

boeiende figuur uit de Leuvense geschiedenis uit het  

begin van de 17e eeuw.  Hij was o.a. de eerste 

president van het Hollands college in Leuven.  We 

beginnen de wandeling in het Iers college en maken 

daarna kennis met “Mère supérieure” Paridaens.  

Leven en werk van Jansenius zelf vertellen we in de 

Janseniustoren in zijn werkkamer, voorwaar een 

exclusief bezoek tijdens deze “3*3”-wandeling.  Terug 

buiten, over de Dijle, krijgen we een goed zicht op de 

gerestaureerde Janseniustoren en de Ursulinensluis. 

We komen langs het Justus Lipsiuscollege,  sluipen via 

een kleine doorgang naar het Refugehof en eindigen 

de wandeling in het, alleen op zondag geopende, 

parkje van Janseniushof. 

  
 

Kortom, een kleine maar fijne wandeling met een 

verrassende kennismaking met een van die markante 

figuren uit de Leuvense geschiedenis en met niet zo 

evidente bezoeken aan het Iers college en in de 

Janseniustoren. 

Afspraak: de 3e zondag van februari (17/2/2019).  

Vertrek om 3 uur op het Damiaanplein (hoek 

Janseniusstraat).    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. 
 
Bram Putzeijs kwam als 18-jarige kotstudent in 

Leuven en dat beviel zo goed dat hij er nooit meer 

weg ging. Dat is intussen meer dan 20 jaar geleden.  

Hij is gepassioneerd door wetenschap en 

geschiedenis. En wetenschap + geschiedenis + Leuven 

= universiteit. De Leuvense universiteit komt dus altijd 

wel op één of andere manier aan bod in zijn 

rondleidingen. In verhalen over markante 

professoren, door op zoek te gaan naar merkwaardige 

getuigen van de universiteitsgeschiedenis in het 

Leuvense straatbeeld.  

 
 
Voor wie wil kennis maken met de knapste koppen 

van de KUL (je ziet er eentje  op de foto) werkt hij 

graag een rondleiding op maat uit (NL of Eng.). Je kan 

hem ook ontmoeten in de universiteitsbibliotheek 

waar hij sinds kort als gids actief is.  Bovenal is Bram 

een verteller en altijd op zoek naar boeiende verhalen 

over Leuven.  

Je kan Bram contacteren bram.putzeijs1@telenet.be  

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 van 20/1/2019 

over “(r)Evolutie. 

(r)EVOLUTIE. 
 

Het was een mooie zonnige, maar koude zondag. Met 

drie groepen, Karina, Ivo en Didier aan kop, gingen we 

van start met de vroege middeleeuwse revoltes, om 

door te wandelen naar de moeder aller revoluties: de 

Franse.  En waar kan dat beter dan in onze Leuvense 

en kleinere versie van “Le Palais des Invalides”? De 

studentenrevolte van mei ’68 kwam uiteraard aan bod 

en ook de bloedige gebeurtenissen van 1902, van 

nationaal belang, mochten niet ontbreken. 

De wandeling eindigde in het aangename parkje 

achter het Refugehof, wat meteen een directe link is 

naar het thema van de “3*3”-wandeling van februari, 

namelijk “Jansenius”. 

 
 
(r)Evolutie is een geweldig thema, waar we nog niet 
snel zijn over uitgepraat.  Internet of Things, 
citizenscience en klimaatrevoluties moeten nog 
volwassen worden.  Dat belooft.  Was het de koude, 
maar we noteerden na afloop veelo “3*3”-
deelnemers in het Dijlemolens-café. Dat maakte de 
“3*3”-wandeling tot een aangename invulling van de 
zondagnamiddag. 
 

Wil je Karina & Didier of Ivo contacteren voor deze of 

andere rondleidingen? Je vindt al hun 

contactgegevens op www.lotsofleuven.com   

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

 

De Hertogensite, erfgoed en stads-

vernieuwing:  EXTRA WANDELING! 

Gezien het grote succes organiseert LoL-gids Herman 

Goessens een extra-editie van deze stadswandeling op 

de ziekenhuislocatie  tussen Sint-Pieters en Sint-

Rafaël. In deze editie neemt hij je, als deskundige 

Histaruz-gids,  ook mee naar allerlei boeiende plekken 

binnen in de gebouwen. 

Zaterdag 6 april 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, 

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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