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Lots of Leuven drukt even de pauzeknop in 
 
Beste LOL-sympathisant, 
 
Het Coronavirus wordt steeds opdringeriger zodat we 
tijdelijk met z’n allen moeten wijken. 

Onze overheden, zowel federaal, regionaal als lokaal 
geven ons de wijze raad om zoveel mogelijk contacten 
te vermijden en beslisten bijgevolg alle culturele 
evenementen tijdelijk op te schorten. De stad Leuven 
vermeldt expliciet op haar site “Rondleidingen met gids, 
zijn niet toegelaten” en dit ongeacht het aantal 
deelnemers.  

We kunnen jullie dus voorlopig geen wandelingen 
aanbieden. Echter heel wat ideeën staan in de steiger, 
zodat we zodra de situatie verbetert, jullie een 
rijkgevuld programma kunnen aanbieden. 

Jullie krijgen in deze nieuwsbrief ook al een 
voorsmaakje van wat het voorjaar 2021 te bieden heeft. 

Volg ons op facebook en onze site 
www.lotsofleuven.com. We houden jullie op de hoogte 
van onze activiteiten. Je ontdekt er vast nog enkele 
leuke weetjes over Leuven. Voor specifieke informatie 
kan je terecht bij lotsofleuven@gmail.com. 

We hopen jullie allen in 2021 terug te zien, meer dan 
ooit nieuwsgierig om alles over Leuven te weten te 
komen. 

 

 

 

Het LOL-team 

We houden de vlam brandend ! 

 

 

 
 

GIDS IN DE KIJKER 

In deze rubriek maken we kennis met de nieuwe gidsen 
van LOL. Martine Pattyn is zo’n nieuwkomer. Ze stelt 
zich hierbij graag voor. 

Ik ben nieuw bij LOL, maar toch al een paar jaar actief als 
stadsgids in Leuven en Brussel, 2 steden die me nauw 
aan het hart liggen en waar heel veel boeiende dingen 
over te vertellen zijn. Ik heb ook ervaring kunnen 
opdoen als museumgids in het Huis voor Europese 
Geschiedenis in Brussel. Ik zocht nl. een zinvolle en 
interessante invulling voor mijn (vele) vrije tijd na mijn 
pensionering.  

Mijn studies van geografie en stedenbouw vormen een 
goede basis om een stad te begrijpen en toe te lichten. 
Hoe is die gegroeid, wat was er vroeger en wat is er nu? 

Hoe ziet een stad eruit en waarom 
zit die zo in elkaar? Als ik met jullie 
door een stad wandel, bekijken we 
dan ook wat niet in de toeristische 
boekjes staat. Wie woont en werkt 
hier, is dat altijd zo geweest, hoe is 
dat gegroeid? Wat zijn de 
nieuwigheden in de stad: nieuwe 
projecten, vervallen buurten die 
op vernieuwing wachten, 

nieuwkomers in de stad…. Proberen te achterhalen hoe 
de stedelijke dynamiek werkt, is zó boeiend ! 

Ik kan jullie begeleiden in Leuven langs de highlights van 
de stad, enkele specifieke buurten zoals het Nieuw 
Kwartier of Matadi, het kasteel en park van Arenberg, of 
doorheen de stad met de Dijle en de Voer als rode 
draad. We kunnen ook samen onze horizon verleggen en 
naar Brussel trekken. Naast de meest beroemde 
historische plekken, wandelen of fietsen we door de 
Afrikaanse wijk Matonge of de Europese wijk. In een 
andere wandeling leren we het historisch industriële en 
multiculturele Brussel kennen: Couleur locale en 
internationale !  

Naast het gidsen werk ik ook als vrijwilliger bij de sociale 
kruidenier Solikoop in Hal 5. Kom er eens langs en 
ontdek het mooie aanbod aan verse producten. Je 
steunt er een belangrijk sociaal project mee ! 

Je kan me voor een wandeling of fietstocht in Leuven of 
Brussel contacteren via mail of GSM: 
martinepattyn@hotmail.com of 0497 057831. 
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TERUGBLIK 

Een kort verslag van de “3*3”-wandeling van 18 
oktober, “Arenberg, van boeken tot bier”. 

Weten jullie nog 

 die 3de zondag van oktober om 3uur, onze 3x3 
wandeling in het Arenbergpark 

 coronaproof met masker en op afstand 

 met 5 gidsen en 50 deelnemers 

 met verwachte en onverwachte verhalen, met fijne 
ontmoetingen en gezellige babbels 

Jullie hebben vast een en ander bijgeleerd !  

 Bvb. dat Minckelers dankzij de hertog van Arenberg 
het lichtgas heeft uitgevonden; 

 Dat het Celestijnenklooster bedoeld was om 10 000 
missen per jaar op te dragen voor het zieleheil van 
Willem van Croÿ en nu een schrijn is dat 1 miljoen 
boeken bewaart voor de wetenschap; 

 Dat de KULeuven de grootste verzameling met 
> 2000 verschillende soorten bananenstekken bezit; 

 Dat heel wat actuele uitvindingen op naam staan 
van de ingenieurs die werken in het Arenbergpark; 

 Dat de St Lambertuskapel, de eerste is van de 3 St. 
Lambertuskerken; 

 Dat het boerenkot niet alleen gehuisvest is in een 
prachtig Art Decogebouw, maar ook aan de 
oorsprong ligt van heel wat heerlijke nieuwe bieren. 

Kortom, de rode draad van de rondleiding nl. de 
verwevenheid op deze mooie site tussen de families de 
Croÿ en Arenberg enerzijds en de aanwezigheid van de 
KUL anderzijds, heeft zoveel in zich dat niet alles kon 
verteld worden. Martine en Jan, onze leadgidsen, willen 
jullie dan ook graag (terug) meenemen op hun 
themawandeling van zodra corona dit toelaat. 

 

 

Dank aan jullie allen die erbij waren! Want daardoor 
werd 18 oktober, voor ons Lollers en hopelijk ook voor 
jullie, een topper! 

LOL- COMING SOON 

Zodra de Corona-maatregelen terug rondleidingen 
toestaan, zijn nu al volgende activiteiten voorzien.  

“Beestig Leuven” met Katia Ruelens 
We verkennen Leuven met dieren als rode draad: op 
gebouwen, als beelden of street art, als namen van 
straten, zelfs in het museum. Plezant en interessant! 

“Tiktak in Leuven” met Didier Spruyt en Karina 
Seynaeve 
Een wandeling door de tijd en over de tijd, met 
Leuvense verhalen over tijdsaanduiding, uurwerken en 
kalenders.  D.i. het vervolg op de “3*3”-wandeling van 
16/8/2020. 

“Leuven, the place to be(er)” met Hubert Van 
Broekhoven 
Een wandeling door de geschiedenis van het brouwen, 
te beginnen met het historische belang van hop in bier 
tot de brouwactiviteiten in het hedendaagse Leuven.  
D.i. het vervolg van de “3*3”-wandeling van 20/9/20. 

“Ploitsen en Metten, het hele verhaal” met Ria Van 
den Broeck en Elisabeth Geens 

Aperitief wandeling met verhalen over markten, 
plaatsen en pleinen in de Leuvense binnenstad. 

“Op zoek naar een charmewoning in het Nieuw 
Kwartier ?” met Ivo De Keyser en Martine Pattyn 

Verken het Nieuw Kwartier als potentiële koper van een 
woning. Naast architecturale parels van Art Nouveau, 
Art Deco en Modernisme ontdek je ook een bewogen 
sociale geschiedenis, enkele antwoorden op de vraag 
waarom deze wijk zo lang onbebouwd bleef in hartje 
Leuven.…Een voorsmaakje kreeg je tijdens de 3x3-
wandeling van 16/2/2020. 

 

Volg Lots of Leuven via de site www.lotsofleuven.com, 
facebook of de nieuwsbrieven.  


