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                  Heverlee, 25 juni 2020 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
 
In deze nieuwsbrief stellen we de volgende NIA-activiteit voor tijdens de zomermaanden juli en augustus 
2020. 
 
 

Wandeling met een begijn door het Groot Begijnhof Leuven  
en drankje achteraf op een terras in open lucht 

 

op voorgestelde data of na afspraak met gids Helga Gielen 
 

 
Een Leuvense begijn neemt je mee op een wandeling door het Groot Begijnhof van Leuven en vertelt over 
het dagelijkse leven in de 17de eeuw. Volgden de begijnen nog de oorspronkelijke idealen van soberheid, 
deemoed en kuisheid? Of namen ze het niet meer zo nauw meer met hun geloften?  
Toonden ze nog hun spirituele inspiratie via een sobere kleding of genoten ze van overvloedig gedekte 
tafels en dronken en dansten ze naar hartenlust? Hielden ze zich nog aan de regels van kuisheid en 
gehoorzaamheid aan de grootmeesteressen en de pastoor?  
De begijn zal je -ook aan de hand van getuigenissen van de mede-begijnen voor de visitatiecommissie- 
een relativerend en soms een beetje ondeugend relaas brengen van het leven in het begijnhof tijdens de 
grootste bloeiperiode. 
 
Inschrijven voor volgende geplande sessies van 1.30 uur via e-mail naar stadsgids: Helga.gielen@jonac.be. 
 
Zondag 19 juli om 14.00 uur 
Vrijdag 24 juli om 14.00 uur 
Woensdag 26 aug. om 14.00 uur 
Vrijdag 28 aug. om 14.00 uur 
 
Vertrek aan de Grote inkompoort van het begijnhof in Schapenstraat. Deelname is gratis, mondmasker 
meebrengen aub. NIA biedt een drankje aan na de wandeling (in de Faculty Club of Dijlemolens, …) op een 
terras buiten, in de open lucht. Wandelschoenen zijn aanbevolen. 
Max. 8 personen per sessie (Bij meer inschrijvingen wordt er een nieuwe sessie ingepland). 
Alle NIA-leden en eventuele toekomstige nieuwe leden zijn welkom. 
 
Als er al een groepje van max. 8 NIA-leden op voorhand gevormd is, kunnen zij ook samen een aparte sessie 
(datum samen af te spreken) bestellen tijdens de zomermaanden. 
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Ik sluit deze nieuwsbrief af met de NIA-kalender (onder voorbehoud). 
Noteer deze data alvast in jullie agenda, details vinden jullie in een volgende nieuwsbrief, evenals 
mogelijke wijzigingen en aanvullingen.  
 

NIA-reis naar Sorrento en golf van Napels (Italië) wordt verschoven naar (waarschijnlijk) laatste twee weken van 
sept. 2021. 
Vr. 11.09.2020: NIA-openingsreceptie (voortgangsbeslissing over de receptie wordt later nog genomen) 
Bezoek aan Abdij en Sterrenwacht MIRA in Grimbergen wordt verschoven naar 2021.  
Vr. 09.10.2020: causerie: “De wonderbaarlijke wedergeboorte van Abdij van Park”, Jos Daniëls 
Vr. 30.10. 2020: muzikale vertelling: “Beethoven, de grote geweldenaar”, Jos Meersmans 
Vr. 13.11. 2020: causerie: “The Internet of things”, Prof. De Man 
Vr. 27.11.2020: wildsouper 
Vr. 11.12.2020: statutaire algemene vergadering 
Jan. of febr. 2021: bezoek aan Andy Warholtentoonstelling in La Boverie in Luik, met H. Gielen als 
museumgids. 
 

 
Gezien de meeste NIA-leden tot de risicogroep behoren, treedt het NIA-bestuur voorzichtiger op dan de 
officiële maatregelen voorschrijven. 
 
We wensen jullie een heel mooie zomer toe. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Helga Gielen, secretaris 


