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                  Heverlee, 22 sept. 2019 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
in deze nieuwsbrief de volgende NIA-activiteiten voor de maanden oktober en november 2019. 
 

 
 

Causerie “Poetins Rusland: een bedreiging of een reus op lemen voeten”  
 

door Prof. R. Laenen 
 

op vrijdag 11 oktober 2019 om 20.30 u in het lokaal 
 

 

 
Ria Laenen is professor Russische en Internationale Politiek aan de faculteit Sociale Wetenschappen van 
de KU Leuven. 
 
In haar lezing zal Prof. Laenen de voornaamste punten belichten van Poetin’s internationaal beleid met 
speciale aandacht voor de betrekkingen met het Westen.   
Ook het energiebeleid van Rusland, de rol in de crisis in Oekraïne en de oorlog in Syrië zullen aan bod 
komen. Verder zal de lezing gaan over de interne uitdagingen voor Poetin en de mogelijke toekomst- 
scenario’s van Rusland.  
 
 
 

Herfstsouper in restaurant Voltaire 
 

op vrijdag 25 oktober 2019 om 19.30 uur 
 

 
Adres: Jules Vandenbemptlaan 6a, Heverlee 
 
Menu “all-in”, met suggestie-wijnen. 
Door omstandigheden kunnen we jullie helaas nog niet laten watertanden doordat we nog niet over het menu 
beschikken. 
 
Zodra we over alle informatie beschikken zullen we u zo spoedig mogelijk van alle details op de hoogte 
brengen maar dit belet natuurlijk niet om deze activiteit reeds te noteren in uw agenda. 
Nog even geduld dus! 
 
Ten laatste op 15 okt. inschrijven via e-mail naar Helga.gielen@jonac.be. 

http://www.niaclub.be/
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Voor de wildsouper vragen we 49 € per persoon over te schrijven op rekening BE30 3100 2708 4611 van 
NIA, Koning Leopold I- straat 18 3000 Leuven.  
 
 
 
 

Causerie “De Kunstroof door de Nazi’s” 
 

door Prof. B. Demarsin 
 

op vrijdag 15 november 2019 om 20.30 u in het lokaal 
 

 

 
Prof Bert Demarsin is verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven en is als 
docent actief in de rechtenopleiding van de KU Leuven, De Kulak en de Hogeschool Universiteit Brussel.  
 
De Tweede Wereldoorlog geldt als de grootste roof van cultuurgoederen in de geschiedenis. De nazi-
kunstroven van tijdens de Holocaust geven meer dan 65 jaar na de feiten wereldwijd nog steeds aanleiding 
tot restitutiegeschillen. 
Onze spreker gaat daar dieper op in, verduidelijkt de juridische ontwikkelingen en het verschil in aanpak 
tussen diverse Westerse landen.  
 
 
 
Ik sluit deze nieuwsbrief af met de NIA-kalender. 
 

Zo 01.12.2019: Om 11u30 Europalia Romania (Roemeense kunstenaar Brancusi) met BOZAR-gids Helga Gielen 
Vr 06.12.2019: Algemene Vergadering 
Vr 10.01.2020: Nieuwjaarsreceptie 
Vr 24.01.2020: Kris Verburgh “Rol van voeding en levensstijl en mogelijkheden van biotechnologie bij 
veroudering” 
Zo 02.02.2020: H. Mis voor de overleden NIA-leden 
Vr 21.02.2020: Causerie door NIA-lid Tom Dierickx over klimaatevolutie 
Za 21.03.2020: Bezoek aan Sterrenwacht MIRA in Grimbergen 
Zo 26.04.2020: Concert in de Elisabethzaal in Antwerpen 
Van 8 tot 15 mei 2020: NIA reis naar Sorrento en golf van Napels (Italië) 
Za. 27.06.2020: NIA BBQ in Geertruihof 
 

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

Met vriendelijke groeten, 
Helga Gielen, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


