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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 15 DECEMBER:  CONSTANTIN 
MEUNIER 
 

Constantin Meunier is zonder 
twijfel één van de grootste 
Belgische beeldhouwers. Wie 
was hij? Hoe kwam hij in 
Leuven terecht? Waar werkte 
hij en woonde hij met zijn 
gezin? 
Meunier was 56 bij zijn 
aanstelling als leraar 
schilderkunst aan de Leuvense 
Academie. Het gaf hem 
zekerheid. De stad stelde het 
anatomisch theater in de 
Minderbroedersstraat als 
atelier ter beschikking. In deze 
rustige omgeving creëerde hij 
belangrijke werken. Zo ook de 
Puddelaar.  

 
 

 

 

In opdracht van de Katholieke Kring creëerde Meunier 

het beeld van Pater Damiaan. Sinds 1907 staat het aan 

de Sint-Jacobskerk. Damiaan zelf stond echter niet zelf 

model voor het beeld, maar wie dan wel?  Er is een  

verband tussen de Puddelaar en Pater Damiaan. Dat 

hoor je tijdens de rondleiding. 

De plotse dooi van 25 op 26 januari zette ongeveer een 

derde van Leuven onder water. Een regelrechte ramp. 

Het stadbestuur van Leuven vroeg Meunier hierover 

een schilderij te maken. Het werd “De Overstroming”. 

De LoL-gidsen Hubert, Bram, Ivo en Didier vertellen 

graag de soms pittige details van al deze verhalen.  

Zondag 15 DECEMBER 2019, vertrek om 15 uur. 

Afspraak: Sint_Jacobsplein. 

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: https://www.lotsofleuven.com  

BLIKVANGER VAN DE MAAND: LEUVEN VOOR 
SCHOLEN 

 
Met  “Lots of Leuven” verkennen we graag en veel de 

verschillende plekken in de stad waar er boeiende 

verhalen te vertellen zijn. Met onze kennis en ervaring 

maken we daar voor de geïnteresseerde bezoekers 

telkens een leuke en boeiende gebeurtenis van.  

Vanaf 2020 bieden we een aantal van deze thema’s ook 

aan de Leuvense scholen aan, in het kader van het  

programma: “Leuven voor scholen”: 

https://www.leuvenvoorscholen.be/ontdek-leuven  

 

Concreet kun je onze gidsen vragen om met jouw klas 

op stap te gaan in Leuven. Wij zijn soepel: leeftijd, 

vertrekpunt, duurtijd van de wandeling kan allemaal 

afgesproken worden. Er is één constante: het 

kwaliteitslabel van “Lots of Leuven”. 

Voor 2020 bieden we om te starten alvast volgende 

thema’s kant en klaar aan: 

- Jansenius, de theoloog in de toren (1 lesuur) 

- De jeugd van tegenwoordig doorheen de eeuwen 

- De Franse revolutie en de gevolgen voor Leuven 

- Kijken naar architectuur 

- De Leuvense Bloednacht van 1902 – de strijd voor 

het algemeen stemrecht 

Deze wandelingen kunnen aangevraagd worden bij 

“Lots of Leuven” en je kan daarvoor een subsidie krijgen 

van de stad in het kader van het programma “Leuven 

voor scholen”.  Let wel: de eerstvolgende deadline is al 

in december 2019! 

Reserveringen: info@lotsofleuven.com  

Subsidies: via 

https://www.leuvenvoorscholen.be/vraag-subsidie-

aan-voor-rondleiding-met-erkende-stadsgids  

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 17 november 

2019,   “Het Kartuizersklooster”. 

 

DE HISTORISCHE SITE VAN HET 

KARTUIZERSKLOOSTER 

Op de 3e zondag van november was er weer een 

bijzonder hoge opkomst voor onze “3*3”-wandeling. De 

geschiedenis van de Kartuizers als kloosterorde spreekt 

tot de verbeelding. Ze waren en zijn een bijzonder 

gesloten kloosterorde, met monniken die grotendeels 

afgezonderd in hun huisje verbleven.   

Ook de locatie waar zij hun klooster hadden in Leuven, 

tussen de ring en de Bankstraat, is speciaal en nodigt uit 

tot een kennismaking. En op vandaag is er natuurlijk veel 

interesse voor wat er nu concreet met deze mooie site 

en het park errond gaat gebeuren. 

 

Onze gidsen Joris, Paul, 
Herman en Jef namen de 
meer dan 100 
geïnteresseerden mee 
doorheen deze buurt en 
vertelden honderduit over 
de zeer gesloten 
leefwereld van de 
Kartuizers, over het 
Grotteke, dat een replica 
blijkt van de grot in 
Lourdes, enz. 
 
We konden ook even een 
kijkje nemen op de werf 
aan de werkzaamheden 
die er nu gebeuren ifv de 
toekomstige bestemming.  
 

 

Je kan Joris Michiels contacteren voor deze of andere 

rondleidingen: joris.michiels2@telenet.be 

 

THEMAWANDELINGEN VOORJAAR 2019 

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? 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 
Zaterdag 21/3/2020, 14u. 
Inschrijven: hubert.gidst@outlook.com of 
0470/57.44.62 

*   *   * 

 

Het “Lots of Leuven”-team wenst je alvast prettige 

kerst- en eindejaarsfeesten.  We nodigen iedereen 

meteen ook uit op de “3*3”-wandeling van januari rond 

het thema muziek in Leuven: “Lots of Music”. 

Noteer: zondag 19/1/2020, 3 uur. Vertrek aan het 

beeldje van Fonske en eindigen met  een nieuwjaars-

drankje in Vleugel F (Brusselsestraat). 
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