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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 20 SEPTEMBER:  “1438, MET 
LIEFDE EN SPIONAGE GEBROUWEN” 
 
Gruutbier was HET bier van de Leuvense middeleeuwer 
maar kon niet lang bewaard worden. Met hop kon en 
kan dit wel. De Hollanders kopieerden Duitse hopbieren 
en exporteren ze naar Vlaanderen en Brabant.  
Leuven deed er ongeveer 70 jaar over om het gepaste 
antwoord op deze uitdaging te vinden. Industriële 
spionage gaf de doorslag. 1438 was een mijlpaal voor 
de productie van hopbier in Leuven.  

  
 
Nog andere factoren speelden een rol: de tweede 
ringmuur, politiek, belastingen, pandemieën, oorlogen. 
Samen een heerlijke cocktail over brouwen in de 15de 
eeuw. Ook  de wortels van Stella Artois komen aan bod.  
Het volledige verhaal van Stella Artois kan u horen in de 
themawandeling: “Leven in de brouwerij van de 15de tot 
de 20 ste eeuw”.  Datum en Info volgen later. 
In het “3*3”-brouwsel van Lots of Leuven op 20 

september is de rode draad de 15de eeuw. Proost! 

Wegens Corona hebben we voor deze “3*3”-

wandeling volgende afspraken: 

- iedereen mondmasker en 1,5 meter afstand 

- vooraf inschrijven en betalen is nodig.  Mail naar 

lotsofleuven@gmail.com. Je krijgt dan een bevestiging 

en de gegevens om  3 €/pp. te storten. 

 

Zondag 20 september 2020, vertrek om 15 uur. 

Afspraak: Mechelsestraat 37, Leuven. 

Info: www.lotsofleuven.com  

 

GIDS IN DE KIJKER 

 

Marc Bracke is nieuwkomer bij Lots of Leuven. Zijn 

eindwerk in de opleiding tot stadsgids Leuven heeft als 

titel “Een verkenning van Leuven vanuit de 

stripverhalen”.  We laten hem zelf aan het woord. 

Kinderen zijn meestal geboeid door de stripverhalen. 

Het is dan ook mijn startpunt om in deze verhalen een 

aantal figuren en gebouwen van Leuven te zoeken en 

deze vervolgens met de kinderen (tweede en derde 

graad lager onderwijs) in de stad te ontdekken. Met hen 

heb ik boeiende rondleidingen georganiseerd in 

Histaruz in Leuven. Deze doelgroep is leergierig en kan 

geboeid luisteren naar de verhalen die je vertelt. 

Tijdens mijn rondleiding  gaan we op vier verschillende 

standplaatsen een verhaal vertellen van drie figuren en 

twee  monumenten uit de stripverhalen. Zo leren de 

kinderen een aantal personen uit het Leuvense 

verleden kennen en ontdekken ze een stukje erfgoed 

van de stad. Maar we vertellen niet alleen het verhaal 

maar gaan op elke standplaats samen met de kinderen 

een opdracht uitvoeren.  Voorbeeld: aan het stadhuis 

zoeken de kinderen de beelden van de figuren die we 

tijdens de rondleiding besproken hebben.   

Een rondleiding met kinderen, die in een kleine groep 

georganiseerd wordt, is steeds een uitdaging maar ik 

heb veel voldoening wanneer ik de rondleiding met een 

welgemeende “high five” kan afsluiten. 

 

Als geëngageerde  vrijwilliger 
werk ik ook in de Universitaire 
Bibliotheek van Leuven met  de 
klassieke rondleiding in het 
gebouw, de beklimming van de 
toren (met een prachtig zicht op 
Leuven) en op eerdere 
tentoonstellingen over Utopia, 
Drietalencollege, Arenberg, 
Ovidius,  enz.. 

 

Je kan Marc contacteren voor een rondleiding in Leuven 

met kinderen of volwassenen per e-mail: 

marc.bracke8@telenet.be. 

mailto:lotsofleuven@gmail.com
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de “3*3”-wandeling van 16 
augustus 2020, “Tik-Tak in Leuven”. 

 

De 3x3 Tik-Tak in Leuven van maart moest de duimen 

leggen voor de nooit geziene lockdown. Vier maanden 

later konden de gidsen Karina, Lut, Jef, Marc en Didier 

dan toch van start gaan, met weliswaar kleine en 

“gemaskerde” groepjes. Maar kleine bubbels zijn fijn, zo 

bleek.  

Het was een warm treffen, op de Grote Markt, ook wat 

het weer betreft. In veel opzichten was deze wandeling 

een uitdaging. Afstand houden, om te beginnen, en dat 

op de soms smalle voetpaden van de Naamsestraat. 

Sommigen onder jullie zullen de nieuwe aanpak van het 

parkoers hebben opgemerkt. De vijf groepen begonnen 

elk op een andere plaats en om beurt verwisselden ze 

van plaats. Gelukkig was er geen file! We hadden extra 

meeval dat het Premonstreitcollege (met de buste van 

Lemaître) openstond. De oerknal van de onvolprezen 

George Lemaître blijft de wetenschap beroeren.  

 

 

De drie kwartier waren zo voorbij! We mochten rekenen 

op ons nieuwsgierig en enthousiast publiek. De bijna 

vijftig inschrijvingen zijn voor ons een teken dat mensen 

nog steeds graag buiten- en samenkomen. Het 

onderwerp “tijd” heeft zoveel boeiende aspecten. Wat 

te vertellen? En wat niet? Zoals steeds is de 3x3 een 

promotiewandeling voor een latere themawandeling 

(25/10/2020, zie kolom 4). Zulk een mooi en 

alomtegenwoordig onderwerp heeft dat nodig. 

Je kan Didier en Karina contacteren voor deze en andere 
rondleidingen via mail: dsk.lotsofleuven@gmail.com  

 
 

LOL-“THEMA”-WANDELINGEN 

 

Vooraf: voor deze wandelingen gelden alle  up-to-date 

Corona-regelingen (vooraf inschrijven en betalen, 

mondmaskers dragen, kleine groepen).  Inschrijven doe 

je per mail en betalen kan nadat je een bevestigingsmail 

hebt gekregen. 

 

 “Beestig Leuven” 
Op Werelddierendag verkennen we Leuven  met dieren 

als rode draad: op gebouwen, als beelden of street art, 

als namen van straten, zelfs in het museum. Plezant en 

interessant! 

Gids: Katia Ruelens. 

Vertrek: aan de pui van het stadhuis. 

Zondag 4 oktober 2020, 14 u.. 

Inschrijven per mail: katia.ruelens@gmail.com 

Deelname: 6 €/pp. Te betalen na bevestiging. 

 

“Tiktak in Leuven”.   
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. 

Gidsen: Didier Spruyt en Karina Seynaeve. 

Vertrek: aan de pui van het stadhuis. 

Zondag 25 oktober 2020, 15 u. “klokvast”. 

Inschrijven per mail: dsk.lotsofleuven@gmail.com 

Deelname: 5 €/pp. Te betalen na bevestiging.  

 

“1438, met liefde gebrouwen” 

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. 

Gids: Hubert  Van Broekhoven. 

Vertrek: hoek Mechelsestraat/Vismarkt 

Zondag 8 november 2020, 14u. 

Inschrijven per mail: hubert.gidst@outlook.com  

Deelname: 5 €/pp. Te betalen na bevestiging. 
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