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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 21 APRIL 2019:  
DE BLOEDNACHT VAN 1902 
 
Na de succesvolle Bloednacht-wandeling in 
september 2018 hernemen we deze wandeling. 
Het lijkt nu de normaalste zaak van de wereld 
dat mannen en vrouwen kunnen gaan stemmen. 
Dat is echter niet zo. Het enkelvoudig stemrecht 
voor volwassen mannen dateert nog maar van 
een honderd jaar geleden. De stemmen van de 
rijken, adel en ondernemers hadden meer 
gewicht dan die van de gewone burgers, 
werknemers. Wat resulteerde in een oneerlijke 
vertegenwoordiging in het parlement. 

 

  
 

In april 1902 eindigde een dagenlange nationale 

staking voor het algemeen enkelvoudig stemrecht  

abrupt toen de burgerwacht in Leuven met scherp 

schoot en er zes doden en tientallen gewonden vielen. 

De 3e zondag van april (21/4, Paaszondag) wil onze 

gids Ivo De Keyser dit verhaal dat schuil gaat achter de 

twee gevelbordjes “AAN HEN DIE VIELEN VOOR HET 

ALGEMEEN STEMRECHT …” graag opnieuw vertellen. 

Afspraak op het Damiaanplein.  Vertrek om 3 uur. 

Prijs: 3 euro (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. 
 
Toen Jean Christiaens in 2017 na twee jaar opleiding 

zijn stadsgidsenkaart in ontvangst mocht nemen, 

noemde onze docent hem “every inch a gentleman”. 

Dat is Jean helemaal, naar inhoud en naar voorkomen, 

typerend met hoed en al. Als historicus kent hij zijn 

klassiekers en hij maakte zijn eindwerk heel specifiek 

rond de Empirestijl in Leuven.  Een thema dat hij ook 

voorstelde in een “3*3”-wandeling van Lots of Leuven 

in de buurt van de Vismarkt en Vaartstraat. 

 
 
Binnen ons ploegje van Lots of Leuven heeft Jean zich 

heel stipt en plichtsbewust bezig gehouden met de 

perscontacten en promotie, met uitstekend resultaat. 

Als ons “3*3”-concept steeds op een grote 

belangstelling kan rekenen is dat o.a. zijn verdienste. 

 

Jean verhuist nu naar Brugge en stopt dus bij Lots of 

Leuven. Hij heeft al wel aangekondigd dat hij op 

termijn ook in Brugge zal gidsen. Laat ons zeggen dat 

dit bij deze alvast een eerste afspraak is. 

Alle LoL-ers willen Jean graag van harte bedanken 

voor zijn bijdrage aan Lots of Leuven. 

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 van 17/3/2019 

over “Was er Leuven voor de universiteit?”. 

WAS ER LEUVEN VOOR DE UNIVERSITEIT. 
 

Was er Leuven vóór de Universiteit? Het antwoord op 

die vraag – of toch een deel ervan – stelden wij u voor 

tijdens onze 3x3 wandeling van maart. De drie 

historische residenties van de heren van Leuven, de 

drie oudjes in het straatbeeld, de drie e’s – economie, 

emancipatie, evolutie – die de Gouden Eeuw van de 

stad inkleurden, wij vertelden hierover met veel 

plezier aan het opnieuw talrijk aanwezig publiek (70 

deelnemers), ook al zat het weer deze keer niet 

helemaal mee! 

 
 
Wij richten ook hier graag een bijzonder woord van 
dank aan de Stad Leuven, de Mannen van het Jaar en 
30CC die ervoor zorgden dat wij droog konden 
verzamelen in de Raadskelder, daar een stukje typisch 
Leuvens immaterieel erfgoed mochten ontdekken en 
dat wij de bijzondere Predikherenkerk konden 
betreden, drie extra’s die juist passen in onze 3x3 
formule.  
Maar vooral: een dikke merci dat u erbij was. Tot 
volgende maand ! 
 

Wil je Jef, Karina of Didier contacteren voor deze of 

andere rondleidingen? Je vindt al hun 

contactgegevens op www.lotsofleuven.com   

 

LoL-THEMAWANDELINGEN 

Ambachten en Gilden 

Ambachten en Gilden gaan terug tot de middeleeuwse 

geschiedenis van Leuven. Hoe evolueerden de gilden, 

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, 15.00-16.30u. Vertrekplaats: 

Vrijthof, Toeristische Dienst, Naamsestraat 3, Leuven. 

Deelname: 5 €/pp.  Let wel: beperkt aantal 

deelnemers.  Inschrijven via 

dsk.lotsofleuven@gmail.com 

Het “ABC” van Arenberg 

LoL-gids Jan neemt je mee op een wandeling in en 

rond het mooie Arenbergpark in Heverlee en vertelt 

grote en kleine verhalen over Arenberg, Bananen, 

Croÿ en veel meer. Donderdag 30/5 is een vrije dag, 

“just a perfect day” voor deze wandeling in het park! 

Donderdag 30 mei 2019, 14.00 – 16.00 u.  

Vertrekplaats en eindpunt: Kantineplein, Heverlee.  

Deelname: 7 €/pp., incl. proevertjes.   

Let wel: beperkt aantal deelnemers. 

Inschrijven via mail: jan.vandebroeck@gmail.com  

Zie ook: www.janvandebroeck.be  

* * * 

Nieuws van “Lots of Leuven”. 

We begonnen in 2017 met Lots of Leuven als 

informeel internetplatform van een dozijn 

gemotiveerde stadsgidsen die samen afgestudeerd 

waren bij CVO De Oranjerie. De bedoeling was/is om 

onze kennis en ervaring samen te leggen en om samen 

promotie te voeren voor onze activiteiten als 

stadsgids. Onze formule van “3*3”-wandelingen is 

ondertussen uitgegroeid tot een groot succes in 

Leuven. Lots of Leuven bloeit en de interesse ook en 

dat vraagt om een verdere aanpak. Groot nieuws 

binnenkort! We houden jullie op de hoogte.  
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