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                    Leuven, 15 oktober 2022 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
 
In deze nieuwsbrief de NIA-activiteiten voor november 2022. 
 

Stijlvolle NIA-cantus  
met muzikale begeleiding 

 

op vrijdag 4 november 2022 om 20.30 uur in het clublokaal 

 

Het is alweer een hele tijd geleden dat we de studentikoze toer opgingen met een reeks liedjes uit de 
codex. We gaan dus met veel plezier nog eens hulde brengen aan Filia hospitalis, Tineke van Heule en 
Sarie Marais. En waarschijnlijk vragen we ook nog een kwezelken ten dans! 
 
Het vocale talent wordt bovendien ondersteund door de muzikale begeleiding van NIA-lid Hector Vermijlen. 
 
NIA zorgt voor de liederenboekjes en waakt er met enkele drankjes ook over dat de kelen niet droog 
komen te staan. Behalve uw enthousiasme hoeft u dus niets mee te brengen. 
 
 
 

Herfstsouper in restaurant Voltaire (Heverlee) 
 

op vrijdag 18 november 2022 om 19.30 uur 

 

Adres: Jules Vandenbemptlaan 6a, Heverlee 
 
Menu “all-in”, wijn, waters en koffie inbegrepen. 
- Aperitief: Cava (frisdranken of bier ook beschikbaar). 
- Voorgerecht: Plateau Préféré (= kleine porties van 6 voorgerechten) . 
- Hoofdgerecht: Hertensteak, knolselderpuree, witte kool, rode wijnsaus en gepekelde ui. 
- Nagerecht: Amaretto-ijs, mascarpone met koffie, chocoladecrumble. 
 
Ten laatste op 8 november inschrijven via e-mail naar Helga.gielen@jonac.be.   
 
Voor de herfstsouper vragen we 50 € per persoon over te schrijven op rekening BE30 3100 2708 4611 van 
NIA, Koning Leopold I- straat 18 3000 Leuven.  
 
 
 

http://www.niaclub.be/
mailto:Helga.gielen@jonac.be


 

                                   
                              NIA nieuwsbrief 21– NIA-kalender  2022 

Deelname aan de NIA-activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid 
 

 

  

Bezoek aan tentoonstelling “Alexandrië, vervlogen toekomsten” in BOZAR 
 

op zondag 27 nov. of zondag 4 dec. 2022 telkens om 11.30 uur 

 

 
Deze tentoonstelling blikt terug op de gloriejaren van de antieke grootstad in Egypte aan de hand van een 
200-tal werken uit de grootste Europese museumcollecties. Alexandrië wordt vaak naar voren geschoven 
als een ideale, kosmopolitische stad: kruispunt tussen culturen in de oostelijke Middellandse Zee, wieg van 
gedeelde kennis, historische broedplaats voor de kunsten en wetenschappen.  
Dit mythisch beeld verbergt echter vele aspecten van een stad die eeuwenlang transformeerde. 
Aardbevingen, de impact van de zee, urbanistische ingrepen, koloniaal en militair geweld hebben de 
havenstad onherkenbaar veranderd. Alexandrië speelde ook een centrale rol in de modernisering van 
Egypte in de 19 de eeuw. 
Zowel realiteit als verbeelding claimen Alexandrië: tegelijkertijd een hedendaagse stad die ecologisch, 
sociaal en politiek wegslijt, en een geïdealiseerde stad uit een ander tijdperk. 
De tentoonstelling wil met een hedendaagse blik de werkelijke stad en haar geschiedenis wat scherper 
krijgen. Twee invalshoeken kruisen elkaar: archeologisch onderzoek en hedendaagse kunst van 17 
kunstenaars – een constellatie die een eigen licht werpt op heden en verleden. 
Hoe geloofwaardig is nu het beeld van die kosmopolitische stad aan de woelige Middellandse Zee? 
 
De rondleiding met BOZAR-gids H. Gielen start telkens om 11.30 u en duurt anderhalf uur. We spreken af 
om 11.15 u aan de infobalie van BOZAR. Het juiste adres is Ravensteinstraat 23 - 1000 Brussel. Voor wie 
met de trein komt is het slechts 10 minuten stappen van Brussel Centraal. 
 
Iedereen zorgt voor zijn eigen vervoer en toegangsticket. (Meer uitleg hierover volgt bij de bevestigingsmail 
van de secretaris). 
 
 

Het aantal deelnemers per sessie is beperkt tot maximum 15 personen, zoals steeds in volgorde van 
inschrijving. Dit kan via e-mail bij Helga.gielen@jonac.be, voor de sessie van uw keuze: 27 nov. of 4 dec. 
2022. NIA doet zijn duit in het zakje, waardoor deelnemers slechts 5 € per persoon betalen voor de gids, te 
storten op rekening op rekening BE30 3100 2708 4611 van NIA, Koning Leopold I- straat 18 3000 Leuven. 
 

Deadline voor inschrijvingen: 5 november!  
 
 
NIA-kalender onder voorbehoud 
Noteer deze data alvast in jullie agenda, details en mogelijkheden tot inschrijving vinden jullie in een 
volgende nieuwsbrief, evenals mogelijke wijzigingen en aanvullingen.  
 

Vrijdag 09 dec. 2022: Algemene vergadering 
Vrijdag 13 jan. 2023: Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 27 jan. 2023: Causerie door F. Claessens: “Cryptomunten” 
Zondag 05 feb. 2023: H. Mis ter nagedachtenis van de overleden NIA-leden 
Vrijdag 10 maart 2023: Causerie door prof. Deman: “The Internet of things” 
Zaterdag 25 maart 2023: Bezoek aan Sterrenwacht en abdij/basiliek in Grimbergen 
Vrijdag 08 sept. 2023: NIA-openingsreceptie 
Vrijdag 15 sept. 2023: Causerie door prof. Conny Aerts: “De zoektocht naar leven elders dan op aarde” 
 

 
Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Helga Gielen, secretaris 
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