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                  Pellenberg, 1 oktober 2018 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
De maanden oktober en november hebben vier NIA-activiteiten in petto. Het optreden van het zangkoor Vocal 
Skyline op 12 oktober werd reeds aangekondigd in vorige nieuwsbrief. Hieronder vinden julle alle informatie 
over de drie andere activiteiten. 
 
Over enkele weken schallen de jachthoorns weer en dan is het tijd voor het 
 

Wildsouper 
in het NIA-lokaal 

 

op vrijdag 26 oktober 2018 om 19.30 u 

 

We starten om 19.30 uur stipt met het aperitief en gaan om 20 uur aan tafel. 
Wouter Burie en zijn medewerkers zullen ons doen watertanden met volgende spijzen en dranken: 
 

Glaasje cava, witte wijn, fruitsap of Stella 
 

*** 
Trio van wildpastei met garnituren 

*** 
Hertenfilet met amandelkroketjes, veenbessensaus en wintergroenten 

 

*** 
Nougat glacé met brisures van nougat uit Montélimar en crispy chocolade 

 

*** 
Mokka of thee met koekjes 

 

Waters, frisdranken, witte en rode wijn zijn inbegrepen 
 

Dank zij de bijdrage van NIA betaalt u voor dit menu 60 € per persoon. Dit bedrag dient u te storten op het 
rekeningnummer BE30 3100 2708 4611 van NIA, Grensstraat 28 – 3010 Leuven. 
Geef ook een seintje aan onze penningmeester Philippe Van der Keilen (e-mail philippe.vanderkeilen@skynet.be 
of tel. 016 25 42 80). Uiterste datum voor inschrijving is 19 oktober 2018. 
 
Na de gastronomen is het de beurt aan de kunstliefhebbers om verwend te worden: 
 

Bezoek aan de tentoonstelling “Beyond Klimt” 
 

op zaterdag 10 november 2018 om 10.45 uur in Bozar in Brussel 
 

Gustav Klimt, de bekende Oostenrijkse schilder, overleed in 1918. Het einde van de oorlog en van het 
Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk bracht niet alleen politieke en economische verschuivingen teweeg, ook in 
de kunst kwamen omvangrijke ontwikkelingen op gang. Kunstenaars stampten nieuwe netwerken uit de 
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grond, ontmoetten elkaar in kunstcentra en internationale verenigingen. Ze plaatsten hun artistieke identiteit 
boven hun nationaliteit. In deze tentoonstelling zien we Centraal-Europa in volle verandering door de ogen 
van Gustav Klimt, Josef Capek, Egon Schiele, Oskar Kokoschka en tientallen andere kunstenaars. 
De tentoonstelling draagt dan ook niet toevallig de ondertitel ‘New horizons in Central Europe, 1914-1938’. 
 

Het klinkt jullie wellicht bekend in de oren: NIA-bestuurslid Helga Gielen is een van de officiële gidsen van 
deze tentoonstelling en kan NIA een gratis rondleiding aanbieden. Waarvoor onze dank! 
De deelnemers betalen dus alleen hun inkomticket. Dit kost 16 € (14 € voor 60-plussers). 
De NMBS biedt een ‘B-dagtrip’ aan: vanuit Leuven kost die 19,90 € voor de trein + toegang tot de 
tentoonstelling (17,90 € voor 60-plussers). 
 

De rondleiding start om 11.00 u en duurt anderhalf uur. We spreken af om 10.45 u aan de kassa van 
Bozar. Het juiste adres is Ravensteinstraat 23 - 1000 Brussel. 
Iedereen zorgt voor zijn eigen vervoer en toegangsticket. 
Voor wie met de trein komt is het slechts 5 minuten stappen van Brussel Centraal. 
 

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 15 personen, zoals steeds in volgorde van inschrijving. Dit 
kan bij Philippe Van der Keilen (e-mail philippe.vanderkeilen@skynet.be of telefoon  016 25 42 80). 

Indien er voldoende interesse is, komt er een tweede rondleiding. 

 
Een stukje geschiedenis met vele lokale aanknopingspunten kan er zeker ook nog bij: 
 

Causerie “Vijf eeuwen Arenberg. Duizend jaar aan de top” 
door Mark Derez (Universiteitsarchief KU Leuven) 

 

op vrijdag 23 november 2018 om 20.30 uur in het lokaal 
 

 

Vanaf 20 oktober staat Leuven 3 maanden in het teken van het Festival Arenberg. Onder de noemer “Vijf 
eeuwen Arenberg. Blauw bloed in Leuven en Europa” zijn er meer dan 60 activiteiten gepland. De meest in 
het oog springende daarvan is de grote tentoonstelling in het M-Museum: “Macht en Schoonheid. De 
Arenbergs”. 
Mark Derez is curator van deze tentoonstelling en geeft ons deze avond een antwoord op de vraag: “Wie 
waren die Arenbergs eigenlijk? 
De huidige hertog Leopold verblijft weliswaar vooral in Zwitserland, maar in Leuven en Heverlee was het 
eertijds al Arenberg wat de klok sloeg. Het kasteel van Arenberg, het standbeeld van de blinde hertog met 
Jan-Pieter Minckelers, het Arenberginstituut (het huidige STUK), het Arenbergplein, de Prinses Lydialaan, de 
Hertog Engelbertlaan: het zijn slechts enkele van de vele tekenen van het belang van deze adellijke familie 
voor Leuven en de universiteit, voor België en voor Europa. 
Mark Derez studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en is sedert jaren verbonden aan de 
universiteitsbibliotheek. 
Het is niet de eerste keer dat hij te gast is bij NIA. Ongetwijfeld wordt het opnieuw een boeiende avond!  
 
Tot slot herhaal ik de oproep tot mogelijke geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen voor de verkiezing 
van de nieuwe raad van bestuur. Dit kan tot 11 november via e-mail naar (danyvandeneynde@gmail.com). 
Via de post kan dat natuurlijk ook: Loveld 50 – 3212 Pellenberg. 
 
Ik sluit deze nieuwsbrief af met de NIA-kalender. Noteer deze data alvast in jullie agenda, details vinden 
jullie in een volgende nieuwsbrief, evenals mogelijke wijzigingen en aanvullingen. 
 

vr 07.12.2018: Statutaire algemene vergadering met verkiezing van een nieuwe raad van bestuur 
vr 11.01.2019: NIA-nieuwjaarsreceptie 
vr 25.01.2019: Muzikale vertelling door Jos Meersmans: “Our great mister Händel 
zo 03.02.2019: H.Mis ter herdenking van de overleden NIA-leden, gevolgd door een lunch 
04-11.05.2019: NIA-reis naar Andalusië 
 

 

Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten! 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Dany Vanden Eynde, secretaris NIA 
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