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Elke 3 de zondag van de maand 
om 3 uur neemt een LOL- gids je  
voor 3 euro mee op een 
rondleiding van 3 kwartier. 
 

  ZONDAG 20 MEI:   
DE EMPIRESTIJL EN DE 

NAPOLEONTISCHE TIJD IN LEUVEN 
Leuven telt een aantal merkwaardige Empiregevels 
met oud-Egyptische elementen. Wie waren de 
bouwheren en wat heeft Napoleon daar mee te 
maken?                   
 
Jean Christiaens 
neemt je mee op een 
boeiende tocht naar 
de tijd van de Franse 
overheersing en 
collaborerende 
burgerij van Leuven. 
Aan de Vismarkt en in de Vaartstraat bekijken we de 
resten van het Augustijnenklooster. Dit complex moest 
wijken voor nieuwe bebouwing met onder meer de 
meest monumentale Empiregevel van de stad. 
In de Mechelsestraat ten slotte, bewonderen we de 

elegantste en 
meest 

evenwichtige 
Leuvense 

Empiregevel. 
Op zondag 
kan je gratis 
parkeren op 
het Sint- 
Jacobsplein. 
 
 

Dagen jullie weer in groten getale op dan zijn Ivo De 
Keyser en Willy Lenaerts de sidekicks van Jean en splitst 
de groep zich in 3. 
 
Vertrek & aankomst:  Om 15 u  aan de Blauwe Schuit 
op de Vismarkt. 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.  
 
Deze spring-in-’t-veld neemt je 
mee op actieve wandel- en 
fietstochten in Leuven en 
omstreken. Joris Michiels geeft 
wandelingen graag een leuke 
twist. Hij toont je letterlijk de 
hoogtepunten van Leuven. De 
hoogste verdiepingen van de St-
Geertruitoren, de 
universiteitsbibliotheek of het 
Provinciehuis kennen voor hem 
geen geheimen. In juni geeft Joris je tijdens de 3x3x3x3 
wandeling alvast een voorsmaakje.  
 

 
 
 
 

Je kan Joris contacteren via gsm: 0497/372159 of via  
email joris.michiels2@telenet.be  
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van vorige maand 
 
De Dijlemolens met Jan Van de Broeck (en sidekick 
Didier) 
“Just a perfect day”, zong Lou Reed ooit. Een mooie 
omschrijving voor die zonnige 3de zondag van april en 
voor onze 3x3x3x3-wandeling om en rond de 
Dijlemolens. Er waren weer meer dan 50 deelnemers, 
waaronder heel wat bewoners van de Dijlemolens zelf. 
Zij hadden iets extra te vieren: de Dijlemolens als 
wooncomplex in het oude industriële gebouw van de 
watermolen werd precies dertig jaar geleden officieel 
ingehuldigd.   

 
Tijdens deze wandeling gingen we op bezoek bij de 
“buren” van de Dijlemolens op en rond ons eiland in de 
Dijle.  We kregen de grote en kleine verhalen van het 
weeshuis en de Wittekappen, de geboorte van de 
kotmadam, het mooie Dijlepark met zijn kikkerconcert 
en zijn paviljoentje, de geschiedenis van de 
Zwartzusters in de verrassende binnentuin van het 
klooster, de bakkerij en ’t Buikske in het Begijnhof.  We 
eindigden in de Dijlemolens zelf, met het verhaal van 
de geschiedenis van de watermolen en de site maar 
vooral ook met getuigenis hoe prettig het is om hier nu 
al 30 jaar te wonen in dit ecologische co-housing 
project avant la lettre. Om die dertig jaar “Dijlemolens” 
passend te vieren kregen alle aanwezigen aan het 
einde  een gratis drankje aangeboden in het 
Dijlemolens-café.  Santé 
Wil je Jan contacteren voor deze of andere 
rondleidingen? Dat kan via 
https://www.lotsofleuven.com/jan-van-de-broeck 

LOL- GIDSEN ACTIEF DEZE MAAND  
 
Waar kan je de LOL-gidsen de komende maand aan 
het werk zien?  
 
Eetbaar onkruid met historische saus 
 
Zondag 3 juni ga je met Hilde 
Vansteenvoort en 
plantenkenner Geert Van 
Damme in de stad op zoek naar 
eetbaar onkruid.  Deze 
stadswandeling wordt 
overgoten met een heerlijke 
historische saus. 
Start om 14u op het 
Helleputteplein; einde 17 u.  
 
Prijs: 15 € incl. hapjes, drankjes 
en receptenboekje. Inschrijven 
via 
hilde.vansteenvoort@telenet.be 
Meer  info op Facebook: eetbaar onkruid met historische 
saus 
 

 
 
 
NIEUWS UIT LEUVEN 
Boekenverkoop KULeuven 
 
Tik voor een spotprijs boeken op de kop uit de 
dubbelen van Bijzondere Collecties KU Leuven 
Bibliotheken. Van 24 tot 26 mei 2018 in de 
Bondgenotenlaan 58, voormalige Blokker. 
Je kan er snuisteren tussen de dubbele boekdelen uit 
de 19e-21e eeuw, geordend per vakgebied. Ook oude 
drukken worden te koop aangeboden. Met de 
opbrengst koopt Bijzondere Collecties belangrijk 
erfgoedmateriaal aan. 
Praktisch: 
do 24/05 van 10 tot 19 uur, €5/kg 
vr 25/05 van 10 tot 19 uur, €3/kg 
za 26/05 van 10 tot 17 uur, €1/kg 
Oude drukken: prijs per stuk 
Enkel contante betaling. 
 


