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                  Heverlee, 16 mei 2019 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
In deze nieuwsbrief de volgende NIA-activiteiten voor de maand juni 2019. 
 

 
 

Stadswandeling Markante vrouwen 
 

Gevolgd door maatjes en wittekes in het clublokaal  
 

op vrijdag 14 juni 2019 om 19.00 uur (vertrek aan de pui van het stadhuis) 
 

 

 
Voor de stadswandeling komen we samen om 18.45 uur aan de pui van het stadhuis en vertrekken om 
19.00 uur stipt.  
De vrouwenwandeling Markante Figuren biedt een overzicht van markante vrouwen doorheen de Leuvense 
geschiedenis. Ze start aan het stadhuis met Eva en de 16 beelden van vrouwen. Op de Grote Markt hebben 
we het ook over de terechtstelling van Antonia Van Roesmaele en over Fiere Margriet. Als de St.-
Pieterskerk open is gaan we naar de Sedes Sapientiae. Op de Naamse straat staan we stil bij de eerste 
vrouwelijke studenten, Marguerite Lefèvre, Emma Vorlat, vrouwelijke eredoctoraten.., Isala Van Diest. Op 
het Hogeschoolplein komen de vrouwen van lichte zeden aan bod maar ook Maria Theresia van Oostenrijk 
die haar dochters een degelijke opvoeding gaf en strategisch uithuwelijkte. Ter hoogte van De Bériotstraat 
hebben we het over La Malibran. In de Schapenstraat komen Elisabeth Ymbrecht, Jeanne Cardijn en 
Cicercule Paridaens aan bod. Op de Oude Markt tenslotte Joanna Maria Artois, de kotmadam en het 
Meisjesseniorenkonvent.  
 
Rond 21 uur zijn we in het lokaal waar Wouter Burie ons opwacht met een tafel vol verse maatjes en 
‘wittekes’. 
 
Om deel te nemen aan deze activiteit met NIA-sponsoring is het nodig ten laatste 25 mei in te schrijven via 
e-mail naar Helga.gielen@jonac.be.   
 
Voor de stadswandeling vragen we 5 € per persoon over te schrijven op rekening BE30 3100 2708 4611 
van NIA, Grensstraat 28, 3010 Leuven.  
Voor de maatjes + witteke vragen we 12 € per persoon. 
Voor stadswandeling plus maatjes wordt het 17 € per persoon. 
(graag duidelijk vermelden bij inschrijving wat u kiest en het overeenstemmend bedrag overschrijven aub). 
 
 
En zo zijn we alweer bij de laatste activiteit voor de zomervakantie: 
 

http://www.niaclub.be/
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NIA- barbecue 
 

op zaterdag 29 juni 2019 om 19.00 uur in het Geertruihof in Leuven 
 

 
 

Voor het culinaire aspect van onze barbecue hebben we een beroep gedaan op ‘The Catering Company’ 
uit Boortmeerbeek’. 
Om 19 uur starten we met het aperitief. Bij wijze van voorgerecht krijgen we vervolgens een ‘Trio van zalm, 
kabeljauw en scampi’ aangeboden, waarna we ons tegoed kunnen doen aan een keuze van 
vleesgerechten zoals kalkoen-, varkens- en rundsbrochette, chipolata, merguez, hamburger, 
kippenboutjes, ribbetjes, spiering en ‘côte à l’os’ met bearnaisesaus.  
Uiteraard zullen ook de bijpassende slaatjes niet ontbreken, evenals jonge krielaardappeltjes in de pel.  
Al dit lekkers kan doorgespoeld worden met wijn, bier, frisdranken, waters, koffie en thee.  
En er is ook een dessert. 
Wijnen: Boheemse schuimwijn, witte Mezzacorona Reserva 2017 Pinot Grigio Trentino, en rode Rioja, 
FaustinoV, Reserva 2013. 
 
U kan van dit alles komen genieten voor de som van 50 € (waarbij NIA een duit in het zakje doet).  
Het rekeningnummer is nog steeds BE30 3100 2708 4611 van NIA, Grensstraat 28, 3010 Leuven.  
 
Inschrijven kan tot 19 juni via e-mail naar helga.gielen@jonac.be. 
 
 
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. 
 

24.05.2019: Causerie Leuvense gangen, door doctor Jo Deferme (Leuvens Historisch Genootschap) 
14.06.2019: Stadswandeling met maatjes+wittekes 
29.06.2019: NIA-BBQ in het Geertruihof 
27.07.2019: Wandeling plus petanquetoernooi en lunch in Lovanium met F. Walder 
11.08.2019: Fietstocht met F. Walder 
13.09.2019: Openingsreceptie in de Patria 
27.09.2019: Causerie door Alain Winants over Staatsveiligheid 
11.10.2019: Causerie “Poetins Rusland: een bedreiging of een reus op lemen voeten”, door Prof. R. Laenen 
15.11.2019: Causerie “De Kunstroof door de Nazi’s” door Prof. B. Demarsin 
01.12.2019: Bezoek Europalia Romania met BOZAR-gids Helga Gielen 
06.12.2019: Algemene Vergadering 
10.01.2020: Nieuwjaarsreceptie 
 

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

Met vriendelijke groeten, 
Helga Gielen, secretaris 


