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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 18 NOVEMBER 2018: DE VIER 
UNIVERSITEITEN VAN LEUVEN 
 
De Leuvense universiteit 
bestaat bijna 600 jaar. Dè 
universiteit? In feite zijn we 
vandaag al toe aan de vierde 
Leuvense universiteit: de 
middeleeuwse universiteit, de 
Rijksuniversiteit,  de Katholieke 
Universiteit Leuven en de 
Nederlandstalige KULeuven. 
 

 

  
We vertellen over hoe het in 1425 allemaal begon en 

over de zichtbare sporen die het einde van de eerste 

universiteit heeft nagelaten in het Leuvense 

straatbeeld. We zien hoe de middeleeuwse 

universiteit na 300 jaar hopeloos voorbijgestreefd was 

maar daarna langzaam weer uitgroeide tot een 

moderne topuniversiteit.  

De stad Leuven en haar 
universiteit zijn 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Maar kennen 
de Leuvenaars de 
geschiedenis van de 
universiteit wel?  Onze 
“3*3”- wandeling “de 4 
universiteiten van 
Leuven” geeft een kort, 
boeiend en leuk 
overzicht.  
 

 

Vertrek met LoL-gidsen Bram & co om 15u00 aan de 
trappen van het stadhuis.  
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..  
 
Herman Goessens heeft er een lange loopbaan 
opzitten in de ziekenhuiswereld. Ondertussen is hij 
Hagelandgids en stadsgids Leuven en is hij één van de 
drijvende krachten van “Histaruz”, een boeiend 
museum op de Hertogensite met o.a. medische en 
verpleegkundige voorwerpen. 
Herman gidst je graag doorheen de Leuvense 
benedenstad: de Janseniussite, de Hertogensite, het 
Sluispark, enz.  Daarnaast is hij ook kenner en gids van 
het funeraire erfgoed op de kerkhoven van Leuven. 
Als lid van de Hagelandgidsen is hij buiten Leuven 
actief, o.a. met een rondrit met als thema 
“Herinneringen en wederopbouw in het Hageland na 
de eerste wereldoorlog”. 

 

 
 

Je kan Herman contacteren via gsm: 0494/79.90.83 of 
via mail: hermangoessens@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 “Hertogensite”-rondleiding 

op zondag 21 oktober 2018. 

ERFHOED IN TIJDEN VAN STADS-
VERNIEUWING   -  DE HERTOGENSITE. 
 

De ziekenhuizen Sint- Rafaël en Sint- Pieters vormden 

samen decennia lang de universitaire ziekenhuizen 

van Leuven. Alle functies van de 2 ziekenhuizen zijn in 

de laatste 40 jaar verhuisd naar Gasthuisberg. De 

uitgebreide Hertogensite ondergaat op dit ogenblik 

een ware metamorfose. 

De eerste rondleiding op deze site ging door op 

zondag 21 oktober. Er werd vooral antwoord gezocht 

op vragen als: “Wat blijft er bewaard aan waardevol 

patrimonium”?  “Wat zal verdwijnen”?  En niet in het 

minst: “Zal dat allemaal worden gerealiseerd?”.  

Er was zoveel volk op deze rondleiding (ruim boven de 

100 deelnemers!) dat we een vervolg  plannen rond 

dit onderwerp, nadat het nieuwe gemeentebestuur 

haar plannen zal bekend gemaakt hebben rond een 

aantal hete hangijzers waarover nog geen definitieve 

beslissingen genomen zijn. 

Wordt vervolgd. 

 
 
Wil je Herman Goessens contacteren voor deze of 

andere rondleidingen? Bel 0494/79.90.83 of mail  

naar herman.goessens@telenet.be   

 

LoL-VARIA 

 

Valentijn-wandeling 

Karina & Didier brengen een reeks romantische en 

historische liefdesverhalen, om je Valentijn avond al in 

de juiste mood te beginnen. We zoeken inspiratie uit 

de Sex-en-the-city wandeling, maar vragen ook je 

actieve inzet! We hopen op koud weer, want we 

mikken op een zwoele en verwarmende beleving. We 

verwachten jonge en oudere koppels, die de fluwelen 

handschoen durven op te nemen. Meer geven we nog 

niet bloot! 

Donderdag 14 februari, 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. Iedere welvarende stad had 

nood aan geschoolde werklui. Wie waren de Vrienden 

des gildes? Wat betekende de ambachten voor het 

stadsbeeld? Hoe evolueerden de gilden, en zijn er nu 

nog ambachten te vinden? Als echte speurders 

snuffelen we 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: enkel voor 18+!  

Inschrijven via dsk.lotsofleuven@gmail.com  

 

Alle LoL-gidsen en hun thema’s…  

… vind je op pagina “Meat the team” van de LoL-

website.  
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