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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 JANUARI 2019:  
(R)EVOLUTIE! 
 
Een nieuw jaar is gestart, het oude is stilzwijgend 

vertrokken. Sommige veranderingen in Leuven gingen 

bijna onopgemerkt voorbij, andere vaste waarden 

werden niet zonder slag of stoot afgeschaft. Méér dan 

één revolutie heeft hier in de straten van Leuven 

plaats gevonden. De klassenstrijd, de Franse 

Revolutie, de Belgische Omwenteling, de 

democratisering en de Vlaamse schoolstrijd, om een 

maar een paar te noemen. En niet alles verliep daarbij 

even zachtaardig. 

  
 

Karina en Didier nemen je veilig mee op een tocht 

door de tijd en het revolutionair strijdtoneel. Van 

bloedige politieke 'paleisrevoluties' in de 13de eeuw, 

tot zachtere overgangen in het stadsweefsel. Inclusief 

nieuwe omwentelingen met burgerinitiatieven en 

internet-of-things.  Is het lang geleden dat je nog op 

straat kwam? Dan is het nu je kans om met deze 3x3 

wandeling je revolutionaire kennis aan te scherpen! 

 
LoL-gidsen Didier en Karina  
Zondag 20 januari 2019 om 15.00 
Vertrek: Naamsestraat#Zeelsztraat; tegenover 
toeristische dienst. 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..  
 
Ivo De Keyser woont al meer dan twintig jaar 
in Leuven.  Hij is geïnteresseerd in samenleving, 
geschiedenis, architectuur, beeldende kunst, de mens 
…  Hij houdt er van mensen te doen kijken, zich 
bewust te laten worden van hun omgeving. 
Ivo werkt aan de universiteit, wat maakt dat hij ook 
belangstelling heeft voor de universitaire gebouwen 
en hun geschiedenis en daar graag rondleidingen over 
geeft. 
 

 
 
Zelf woont Ivo in ‘Het Nieuw Kwartier’,  een 
modernistische wijk in Leuven uit de jaren '30 van de 
vorige eeuw.  Hij vergast bezoekers, in groep of 
individueel, graag op een kennismakingswandeling. 
Als je zijn stokpaardjes en passies optelt,  kom je uit bij 
een brede waaier van mogelijke gidswandelingen die 
het cultuurpatrimonium van de stad Leuven en van de 
universiteit omvatten. 
Je kan Ivo contacteren via gsm 0485/62 75 52 of via 

mail ivo.de.keyser@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 over "Het 

Sluispark” op zondag 16 december 2018. 

HET SLUISPARK. 
 

Voor de laatste “3*3”-wandeling van 2018 namen de 

LoL-gidsen Willy, Joris en Jan ons mee op en rond het 

Sluispark aan de Vaart in Leuven. Een 60-tal 

geïnteresseerden gingen mee op stap langs de wijk 

die vroeger vooral de industriële site van Stella Artois 

was. We leerden dat de Dijle op vele plaatsen terug 

bovengronds gehaald wordt. We vonden er street-art 

en geheimzinnige verhalen van een treintunnel door 

keizersberg.    We ontdekten wat een vistrap is en hoe 

Fiere Margriet stroomopwaarts kon drijven. We zagen 

vooral dat de stadsvernieuwing om en rond het 

Sluispark volop bezig is met veel nieuwbouw maar ook 

open ruimte en hergebruik van oude waardevolle 

gebouwen, enz. Een boeiende wijk in volle 

verandering. 

  
 
 
Na een klein uurtje eindigden we aan De Smidse in de 
Sluisstraat waar we een toast uitbrachten op het 
eerste en succesvolle “Lots of Leuven”-jaar: op onze 
“3*3”-wandelingen bereikten we in 2018 ruim 750 
bezoekers.  
Dank aan alle LoL-gidsen die dat telkens weer 
uitstekend hebben gedaan en dank aan alle 
deelnemers die op zondag telkens mee op stap gingen 
door Leuven.  In 2019 doen we zo verder! 
 

Wil je Willy, Joris of Jan contacteren voor deze of 

andere rondleidingen? Je vindt al hun 

contactgegevens op www.lotsofleuven.com   

 

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

 

De Hertogensite, erfgoed en stads-

vernieuwing. 

Gezien het grote succes op 21 oktober 2018 herneemt 

Herman deze stadswandeling op de ziekenhuislocatie  

tussen Sint-Pieters en Sint-Rafaël. In deze meer 

uitgebreide editie neemt hij je ook mee naar allerlei 

boeiende plekken binnen in de gebouwen. 

Zaterdag 9 februari 2019, 14u. 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, 18u30 – 20u.  

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, 

en 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, 15u-16u30. 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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