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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 OKTOBER 2019:   
VESALIUS en VRIENDEN 
 

Andreas Vesalius, Rembert Dodoens, Gerard Mercator, 

Gemma Frisius, Carolus Clusius. Vijf wereldtoppers in 

hun vak. De ene is al wat bekender dan de andere maar 

allen studeerden ze in Leuven en ze kenden elkaar 

goed.  

In het begin van de 16e eeuw studeerde er in Leuven 

een hele generatie wetenschappers die elk voor een 

revolutie in hun vakgebied zouden zorgen. Vesalius en 

Vrienden deden dat voor de anatomie, de geografie en 

de botanica. Op de Vismarkt gaan we op zoek naar de 

bron van deze universitaire bloeiperiode. Maar vooral 

willen we u de strafste verhalen vertellen over Vesalius 

en Vrienden. Verhalen over pesterijen, financiële 

crisissen en lijkenpikkerij. Verhalen over opscheppers 

en samenwerking. 

We vertrekken op de Vismarkt en eindigen aan het 

Histaruz in de Kapucijnenvoer.   

 

 
 
 

Zondag 20 oktober 2019, vertrek om 15 uur. 

Afspraak op de Vismarkt.  

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: https://www.lotsofleuven.com  

 
EVENEMENT  VAN DE MAAND ! 
 
Noteer nu alvast in uw agenda: 
Voorstelling “Archief’Champagnes” op 9 november. 
 

Op 9 november is er naast de themawandeling 

„Neogotiek in Leuven“ (zie verder in deze Nieuwsbrief) 

ook een initiatief van de vrienden van het stadsarchief 

(SALSA!) en de buurtwerking Groot Redingenhof waar 

Lots of Leuven aan meewerkt.  Ons „hoofdkwartier“ ligt 

immers  pal ernaast in de Dijlemolens.  

Op zaterdag 9 november zijn er in het Atheneum 

Redingenhof presentaties van Marika Ceunen, 

stadsarchivaris, over de Leuvense geslachten Van Den 

Steene & Van Redingen.  

Naar goede gewoonte worden er naar deze beide 

geslachten twee „archief“champagnes gepresenteerd. 

Speciaal voor deze gelegendheid ontworpen flessen 

met een even speciale  inhoud.  

In de namiddag verzorgen de gidsen Karina, Jef en 

Didier van Lots of Leuven een aangepaste wandeling in 

de buurt. Daar komen deze roemruchte geslachten 

weer  tot leven.  

Start om 13u30, deelname 3€/p, inschrijven is niet 

nodig. De wandeling duurt maximaal één uur.  

 

 

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. 

https://www.lotsofleuven.com/
http://www.lotsofleuven.com/
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 15 september 

2019,   “Ambachten en Gilden”. 

AMBACHTEN EN GILDEN 

Keuze alom: daarom hebben de vier gidsen elk een 

eigen onderwerp gekozen. Begin en einde was 

hetzelfde, en toch bleek het voor sommigen een 

moeilijke keuze. De aanwezigen konden zelf kiezen welk 

extra thema ze te horen kregen.  Topper blijft de 

verschillende symbolen in de gevel van de Volksbank. 

Aan de Vleeshal viel er bij Karina een worstje te 

proeven, in de kerk werd de doopvont figuurlijk gelicht 

door Didier. Elisabeth deed de lakenhallen uit de 

doeken en Ria sprak in zalvende woorden over 

apothekers en chirurgijnen. We danken alle trouwe, 

maar ook nieuwe bezoekers voor hun actieve 

deelname. Door de stijgende opkomst heeft Lots of 

Leuven een vierde gids voorzien. 

 

 

 

 

 

Wil je Didier of Karina contacteren voor deze of andere 

rondleidingen?   Dat kan via mail: 

dsk.lotsofleuven@gmail.com  

 
 

 

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

 

NOTEER ZEKER VOOR HET NAJAAR 2019 

[Alle wandelingen: 5 €, ter plaatse te betalen. Wel 

vooraf inschrijven per mail] 

 

“Hertogensite” (een update) 

Kunsten, woningen, park en Dijle. Verpleegstersschool? 

Gidsen: Herman en Jan 

Vertrek: Romaanse Poort, Brusselsestraat 

Zaterdag 26/10/2019, 14u. 

Inschrijven: herman.goessens@telenet.be  

 

“Neogotiek in Leuven” 

De architectuur van de neogotiek in Leuven. 

Gids: Paul 

Vertrek: Vesaliusstraat 9 (cinema ZED) 

Zaterdag  9/11/2019, 14u. 

Inschrijven: lotsofleuven@gmail.com  

 

“Duurzaamheid” 

Mobiliteit, ecologie en duurzaamheid in Leuven. 

Gidsen: Didier en Karina 

Vertrek: Dijlemolens, Zwartzustersstraat 16 

Zondag 24/11/2019, 15u. 

Inschrijven: dsk.lotsofleuven@gmail.com  
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