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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 JANUARI:  LOTS OF MUSIC 
 

Muziek was en is altijd aanwezig in Leuven: van klassiek 

tot hedendaags, op straten en pleinen, in grote 

schouwburgen en in kleine kroegen.  Met onze “3*3”-

wandeling van januari 2020 vertellen we op drie 

interessante plekken alvast drie verhalen, geplukt uit 

drie eeuwen muziek in Leuven.  Via deze verrassende  

verhalen en leuke anekdotes ontdekken we stukjes 

muziek in onze stad uit de 19de, de 20e en de 21e eeuw.   

 
 

 

   

We maken kennis met De Bériot en de gezelschappen 

die in de 19e eeuw kwamen spelen in zaal Frascati, in 

Tafelronde en in de stadsschouwburg.  We komen te 

weten welk jong rock-geweld er in de jaren ’70 van de 

20e eeuw samen met Big Bill in Leuven rondhing in “de 

Kroegen van d’Aa Met” en wat hun invloed is geweest 

in de Vlaamse rockmuziek.  Voor de muziek van 

vandaag, de 21e eeuw, doen we een beroep op de jonge 

gasten van Inuit die in Leuven optredens van 

hedendaagse jonge bands programmeren. 

Fragmenten uit drie eeuwen muziek, drie stopplaatsen, 

drie verhalen, drie gidsen. Een echte “3*3”-wandeling.  

 

Ook niet te versmaden: aan het einde van de wandeling 

bieden we je, in ruil voor je deelnemers-stickertje, een 

drankje aan op het nieuwe jaar! 

Zondag 19 januari 2020, vertrek om 15 uur. 

Afspraak: standbeeld Fonske (P. d. Somerplein). 

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: https://www.lotsofleuven.com  

LOTS OF LEUVEN: JAAROVERZICHT 2019 
 
2019 was voor “Lots of Leuven” een intensief jaar.  Na 

lang wikken en wegen vormden we ons om tot vzw.  

Dat was geen makkelijke maar wel een boeiende 

oefening in het formuleren van doelstellingen, 

prioriteiten, interne afspraken . Op de 

stichtingsvergadering keurden we onze statuten goed 

en, minstens even belangrijk, ook een “huishoudelijk 

reglement” waarin we de sfeer van onze samenwerking 

hebben neerschreven.  Het is deze tekst die ook aan 

nieuwe leden in 2019 werd voorgelegd om aan te geven 

wie of wat “Lots of Leuven” eigenlijk is.  

“Lots of Leuven” focust op verschillende pijlers: 

onderlinge samenwerking, administratieve 

ondersteuning, gemeenschappelijke initiatieven.  Dat 

betekende in 2019 dat we voor onze maandelijkse 

“3*3”-wandelingen telkens met 3 à 4 gidsen intensief 

samenwerkten, dat we mekaar steunden bij het 

uitvoeren van gidsbeurten, dat we onze informatie 

makkelijker deelden (vb. via een online bibliotheek), dat 

we onze stadsgids-promotie gemeenschappelijk konden 

voeren.  We zorgden voor onze leden voor een 

degelijke administratieve ondersteuning (verzekering, 

financiën, fiscaliteit) en, niet in het minst, voor 

intensieve gemeenschappelijke promotie. Dat gebeurde 

via de website, Facebook, Google, flyers, Nieuwsbrief, 

pers, aanwezigheid in netwerken, enz. 

“Lots of Leuven” in 2019: 12 boeiende “3*3”-

wandelingen met ruim 800(!) belangstellenden, een 

groeiende groep Facebookvolgers en abonnees op de 

Nieuwsbrief, veel promo en pers, interessante thema-

wandelingen en samenwerkingen, enz.   

Maar “Lots of Leuven” is vooral een groep actieve, 

getalenteerde  en geëngageerde Leuvense stadsgidsen 

die graag hun verhalen over Leuven vertellen. Ook jij 

kan ze daarvoor uitnodigen: lotsofleuven@gmail.com   

Jan (voorzitter), Bram, Didier, Elisabeth, Herman, 

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

Lots of Leuven is een internetplatform van gedreven 

Leuvense stadsgidsen. Voor alle informatie over onze 

werking, de LOL-gidsen en hun aanbod èn de kalender 

kan je terecht op www.lotsofleuven.com. 

https://www.lotsofleuven.com/
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 15 december 

2019, “Constantin Meunier”. 

 

IN DE VOETSPOREN VAN CONSTANTIN 

MEUNIER 

 

Met 50 waren ze, 
de deelnemers 
aan de laatste 3 
x3 -wandeling 
voor 2019.  Een 
mooie opkomst, 
ondanks de 
kerstdrukte. Lots 
of Leuven mag 
rekenen op een 
kern van trouwe 
deelnemers. 
De reacties op de 
rondleidingen van Ivo, 
Bram, Didier en Hubert 
waren positief. “Puike 
gidsen”, noteerden wij. 
De verhalen en 
anekdotes over 
Constantin Meunier 
werden gesmaakt. 
 

 
 

 
Foto: Crabs. 

Het vernieuwde format van de flyer van Lots of Leuven 

is rondgedeeld. De postkaart oogt fraai en zal vier keer 

per jaar onze activiteiten voor de volgende 3 maanden 

aankondigen.   

In 2020 gaan de leden van Lots of Leuven op hun elan 

verder. Met proevertjes van korte rondleidingen hoekjes 

van Leuven laten ontdekken en uitdiepen in thema-

wandelingen. 

Hubert Van Broekhoven. 

 

Je kan Hubert Van Broekhoven contacteren voor deze 

of andere rondleidingen: hubert.gidst@outlook.com   

 

THEMAWANDELINGEN VOORJAAR 2020 

 

Alle wandelingen: 5 €, ter plaatse te betalen.  

Wel vooraf inschrijven per mail. 

 

 

“In de voetsporen van Constantin Meunier” 

Een wandeling langs plekken die herinneren aan deze 

schilder-beeldhouwer in Leuven. 

Gids: Hubert 

Vertrek: Stadhuis, Grote Markt. 

Zaterdag  1/2/2020, 14u. 

Inschrijven: hubert.gidst@outlook.com of 

0470/57.44.62 

 

“De Hertogensite, een update” 

Kunstensite, woningen, park en Dijle. 

Verpleegstersschool? Afbraak ziekenhuis. Stand van 

zaken en toekomstplannen. 

Gids: Herman 

Vertrek: Romaanse Poort, Brusselsestraat 

Zaterdag 29/2/2020, 14u. 

Inschrijven: herman.goessens@telenet.be  

 

 

“Willy Peeters, beelden met diepmenselijke 
verhalen” 
Een fietsrondleiding van de Vaartkom tot in Heverlee, 
met als rode draad een vroeger interview met deze 
kunstenaar. 
Gids: Hubert  
Vertrek: OPEK, Vaartkom (zelf fiets meebrengen!) 
Zaterdag 21/3/2020, 14u. 
Inschrijven: hubert.gidst@outlook.com of 
0470/57.44.62 

 

*   *   * 

Het “Lots of Leuven”-team wenst je 

het allerbeste voor het nieuwe jaar!   
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