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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 19 AUGUSTUS: 
TO-VER-ZINSELS EN HEKS-EN-SOEP 
 
We hebben speciaal voor jullie 
een hartig soepje gemaakt, met 
een krachtige fond van 
geschiedenis, een eeuwig-frisse 
smaak van lof en verrassend 
groen. Alles aangedikt met een 
zweem van mythen en mistige 
legenden, doortrokken met een 
afkooksel van waarheden en 
gekrulde reepjes gedicht en met 
aroma van een snuifje magie.  
  

Walking dinner is in de gildenhof vol Oosterse 

platanen, met uitstapjes naar Kreta en Kos. We 

eindigen na een klein uurtje in het hart van de smaak-

fabriek: in de Kruidtuin, waar Chef Dodoens ons de 

geheimen van de soulfood toelicht. 

 

Vertrek met LoL-gidsen Karina en Didier om 15.00 u. 
aan de ingang van het stadspark (Tiensestraat).   
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..  
 
 
Hubert Van Broekhoven is kind aan huis in de Abdij 
van park. Hij gidst in het museum Parcum, het Vlaams 
Parlement en de abdij van Averbode.  Ten voordele 
van Make a Wish organiseert Hubert op 2 september 
voor zijn KBC-collega’s samen met Lots of Leuven 
wandelingen in het centrum van Leuven. 
 
Gids Hubert werkte met Lots of Leuven een project uit 
waarin de vredesbeiaard van de universiteit op zondag 
7 oktober centraal staat, met een uniek concert door 
Luc Rombouts. De torenbezoeken starten om 13.30u. 
en om 14.00u. (zie verder in de deze Nieuwsbrief) 
 

 

 
 

Je kan Hubert contacteren via gsm: 0470/57.44.62 of 
via mail: hubert.gidst@outlook.com  
 

 

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/
mailto:hubert.gidst@outlook.com
http://www.lotsofleuven.com/
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de “industrieel verleden”-

rondleiding op zondag 15 juli 2018. 

SPOREN VAN HET INDUSTRIEEL VERLEDEN 

 

Het was een prachtige 
zondagnamiddag en de 
opkomst was weer talrijk.  
Onze drie gidsen, Paul, Jef 
en Bram namen de talrijke 
deelnemers mee op 
sleeptouw naar het Leuven 
ten tijde van de industriële 
revolutie.   
 

Ze werden meegevoerd naar het einde van de 

negentiende eeuw, een tijd van stoommachines, 

treinsporen die nog moesten worden aangelegd, 

bedrijven die zich vestigden aan de vaart .. Verhalen 

over een ingenieur die in het atelier van zijn 

schoonvader automobielen ging fabriceren, een 

andere ingenieur die de Koninklijke serres van Laken 

ontwierp én produceerde en over zijn puberende 

dochter wiens foto later op conserven zou prijken … 

Merknamen uit een ver verleden : Société A. Durieux, 

Ateliers de la Dyle, Delin, Derby, Marie Thumas ..  

 
 
Wil je Paul contacteren voor deze of andere 

rondleidingen? Dat kan via mail naar 

paul.louis.schepers@gmail.com (0477-261460) of via 

https://www.lotsofleuven.com/paul-schepers 

  

Alvast te noteren: “KLOK ’N LOL” 
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 “14u00”, én door 15,- € 

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). 

mailto:hubert.gidst@outlook.com

