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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 16 SEPTEMBER: 
DE BLOEDNACHT VAN 10 APRIL 1902 
 
De bloednacht van 18 april 1902… of het verhaal 
achter de gevelbordjes “Aan hen die vielen voor het 
algemeen stemrecht op 18 april 1902”.  
In oktober gaan we terug naar de stembus. Het lijkt 
voor ons een evidentie dat iedereen -mannen en 
vrouwen- hun stem kunnen/moeten gaan uitbrengen. 
Dat is echter niet zo. 
 
Het enkelvoudig stemrecht voor volwassen mannen 

dateert nog maar van een honderd jaar geleden. De 

vrouwen moesten nog veel langer wachten.  De 

stemmen van de grootgrondbezitters, adel en 

ondernemers hadden meer gewicht. Dat resulteerde 

in een oneerlijke vertegenwoordiging in het 

parlement. In april 1902 eindigde een dagenlange 

staking voor het algemeen enkelvoudig stemrecht 

abrupt toen de burgerwacht in Leuven met scherp 

schoot en er zes doden en tientallengewonden vielen. 

 

Zondag 16 september vertellen onze gidsen Ivo, Didier 

en Karina dit verhaal dat schuilgaat achter de twee 

gevelbordjes “Aan hen die vielen voor het algemeen 

stemrecht…”. 

Vertrek om 15u u. op het Damiaanplein (kant 
Paridaens).  Prijs: 3 € (ter plaatse te betalen).  
Info: https://www.lotsofleuven.com/events/de-
leuvense-bloednacht-van-1902  
 
 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER: 
LOL-FIETSTOCHT: “LEUVEN BELLS” 

Op zaterdagnamiddag  29/09 hernemen we met “Lots 
of Leuven” het thema van de beiaarden met gidsen 
Joris en Willy. 
We doen het parcours deze  keer met de fiets. We 
vertrekken aan de Sint-Geertruikerk en fietsen dan via 
een mooi parcours langs de verschillende Leuvense 
beiaarden. We eindigen aan het stemmige Groot-
Begijnhof. 
Onderweg hebben we ook aandacht voor onze 
nieuwste beiaardaanwinst, deze van de prachtige 
Parkabdij die voor her eerst vrede- en vreugdevol zal 
weerklinken op 11 november 2018.  
Iets om nu al naar uit te kijken! 
 
 

 
 
Het wordt een interessante kennismaking met die vijf 
Leuvense beiaarden: Sint-Geertrui, Sint-Pieters, 
Ladeuze, Parkabdij, Groot Begijnhof én het wordt 
vooral ook een plezante tour door Leuven op de fiets. 
 
Enkele afspraken voor deze fietstocht:  
- Vertrek per fiets: 15u aan de Sint-Geertruikerk,  
Halfmaartstraat te Leuven. 

- Prijs: 3 €. Ter plaatse te betalen. Inschrijven is niet 
nodig.  

- Iedereen komt met de eigen fiets (er worden geen 
fietsen ter beschikking gesteld).  

 
Wie Joris of Willy wil contacteren voor een gidsbeurt 

in Leuven vindt al hun gegevens (mail, tel.) op de 

website: www.lotsofleuven.com 
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de wandeling  “Toverzinsels en 

heksensoep”  op zondag 19 augustus 2018. 

TOVERZINSELS EN HEKSENSOEP 

 

Onder een stralende zon namen de gidsen Karina en 

Didier, de talrijke aanwezigen mee naar het stadspark, 

Ramberghof en de Kruidtuin, dwars door het groen 

van Leuven.  De bomen stonden klaar om hun 

geheimen te vertellen: verhalen, die schommelden 

tussen legende en werkelijkheid. Aan het publiek om 

uit te maken wat waar was. In hun eigen stijl voerden 

Karina en Didier de aanwezigen mee naar Kos, Kreta 

en New-York. En van de tijd van de farao's tot nu. 

Vanalles kwam aan bod: tot de bloemetjes en de 

bijtjes en het lustopwekkende brandnetelzaad. 

In de prachtige kruidtuin werd geproefd aan komijn, of 

was het karwij en kon het verschil aangetoond worden 

tussen wetenschap en bijgeloof. Het is altijd genieten, 

als je publiek meegaat in het verhaal. Een wandeling, 

om zeker eens mee te maken 

 

 

 
 
Wil je Karina en Didier contacteren voor deze of 

andere rondleidingen? Mail  naar 

dsk.lotsofleuven@gmail.com  

 

 

Exclusief voor Lots of Leuven:  
“KLOK ’N LOL” op 7 oktober 2018  
Beiaard-dag n.a.v. “Liberty-bells” 

Speciale beiaard-dag in het kader van de Liberty-bells. 

Bezoek met een gedreven gids van Lots of Leuven  de 

toren van de Leuvense Unief.   

 

Luc Rombouts, speelt speciaal voor “Lots of Leuven” 

een aangepast verrassingsconcert. Nadien volgt een 

ludieke gegidste wandeling richting Sint-Pieterskerk.  

De eerste groep start om 13.30 u. aan de inkom van 

de Universiteitsbibliotheek (Ladeuzeplein).  De tweede 

groep start om 14.00 u. Duur ongeveer 2 uur.  

 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Dat kan per mail 

naar hubert.gidst@outlook.com, met vermelding 

“torenbezoek” om “13u30” of “14u” én door 15,00 € 

over te schrijven naar BE70 7440 2736 6925. 

Inschrijving is pas geldig na en in volgorde van betaling 

Alternatief: op een terras met een drankje, lekker 

genieten van het concert van Luc Rombouts. Daarna 

een LoL-“klokken-wandeling” richting Sint-Pieterskerk. 

Alles samen maximum 2 uur. Geen inschrijving vereist, 

de betaling van 5€/p. kan de dag zelf! (drankje niet 

inbegrepen). 
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