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                  Pellenberg, 18 december 2018 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
De feestverlichting thuis en in de straten laat er geen twijfel over bestaan: Kerstmis is in aantocht! 
In naam van het NIA-bestuur wens ik jullie dan ook met veel plezier het allerbeste voor de komende 
feestdagen en voor het hele nieuwe jaar! 
 

 
Wensen op papier of via e-mail kunnen heel mooi en waardevol zijn, maar er gaat toch niets boven een 
persoonlijk uitgesproken wens. De gelegenheid bij uitstek daarvoor is natuurlijk de 
 

NIA – Nieuwjaarsreceptie 2019 

 

op vrijdag 11 januari 2019 om 20.30 uur in het clublokaal 

 

Deze activiteit brengt traditioneel het grootste aantal NIA-leden bij elkaar. 
De ingrediënten van deze avond zijn genoegzaam bekend: hapjes en drankjes, wederzijdse 
nieuwjaarswensen en het woordje van de (nieuwe) voorzitter. 
Het belangrijkste blijft evenwel jullie aanwezigheid! We rekenen op een talrijke opkomst! 
 

Laat uiterlijk 4 januari weten of u er bij zult zijn, zodat er aan drank en hapjes geen gebrek is. 
Een e-mail of telefoontje naar Philippe Van der Keilen volstaat (tel. 016 254280  of e-mail 
philippe.vanderkeilen@skynet.be). 
 
 
De volgende activiteit heeft wat van een causerie en ook wat van een muziekconcert. Dat zijn dus twee goede 
redenen om er bij te zijn: 
 

Muzikale Vertell ing “Our Great Mister Händel”  
door musicoloog Jos Meersmans 

 

op vrijdag 25 januari 2019 om 20.30 uur 
 

Het is intussen alweer vier jaar geleden dat Jos Meersmans nog bij ons te gast was voor een muzikale 
vertelling. 
 

Voor deze gelegenheid kruipt hij in de huid van Johann Christoph Schmidt, die bijna veertig jaar de 
persoonlijke secretaris was van Georg Friedrich Händel. 
Hij brengt het verhaal van deze componist, geboren in 1685 in het Duitse Halle. Zijn eerste triomfen 
beleefde hij in Hamburg, om daarna Italië te veroveren: Venetië, Firenze, Rome. Na een tussenstop in 
Hannover wordt Londen de definitieve verblijfplaats voor wellicht de meest getalenteerde musicus die 
Engeland ooit heeft gekend. 
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Jos Meersmans  was leraar Muziekgeschiedenis en Algemene Muziekcultuur aan het Stedelijk 
Conservatorium te Leuven, waar hij ook coördinator was. Hij verzorgde ook talrijke bijdragen voor Klara. 
Zoals steeds illustreert hij ook deze vertelling met talrijke schitterende muziekfragmenten. 
 
 
Na het feestgedruis van de maand januari maken we tijd voor een ingetogen moment tijdens de 
 

Mis ter nagedachtenis van de overleden NIA-leden 

 

op zondag 3 februari 2019 om 10 u in de St-Pieterskerk te Leuven 
gevolgd omstreeks 11.30 u door aperitief en lunch 

 

Tijdens deze eucharistieviering denken we aan alle overleden NIA-leden en in het bijzonder aan hen die het 
afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. 
Daarna steken we rustig de Grote Markt over voor de gebruikelijke “eenvoudige maar voedzame maaltijd” in 
Brasserie Notre Dame. 
Zoals gewoonlijk biedt NIA het aperitief aan. Het daaropvolgende driegangenmenu biedt jullie volgende 
keuzes: 

- Soep: ter plaatse te kiezen uit 4 mogelijkheden. 
- Hoofdgerecht: keuze tussen zalm, kabeljauw, varkenshaasje en tournedos (mee te delen bij inschrijving) 
- Nagerecht: ter plaatse te kiezen uit tartufo, cheesecake, chocomousse en vanilleijs met chocoladesaus 

 

Voor dit alles betaalt u 40 € per persoon, 2 glazen wijn, water en koffie of thee inbegrepen. 
 

Inschrijven dient uiterlijk 24 januari te gebeuren bij Philippe Van der Keilen (tel. 016 254280 of e-mail 
philippe.vanderkeilen@skynet.be). Vermeld hierbij ook uw keuze voor het hoofdgerecht. 
Betalen kan op rekeningnummer BE30 3100 2708 4611 van NIA, Grensstraat 28 – 3010 Leuven. 
 
 
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. 
 

zo 31.03.2019: Concert van het Antwerp Symphony Orchestra (Koningin Elisabethzaal Antwerpen) + 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, 
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