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                   Heverlee, 15 maart 2021 
 
 

Beste NIA-vrienden, 
in bijlage het eenmalige NIA-coronakrantje. 
 
 
Inhoud: 

- De coronatijden en hoe ze door te komen – Dany Vanden Eynde 
- Museumbezoeken in coronatijden – Berna Marginet en Helga Gielen 
- Een beetje nieuws uit Tervuren - Karel en Elizabeth Timmermans-Ons 
- Arenbergwandelingen – Fernand Walder en Helga Gielen 
- Illusies in coronatijden – Johny Hermans 
- Dagelijkse leven in coronatijd – Johan Heymans 
- Uitgesteld wegens corona: De Abdij van Park heeft terug toekomst – Jos Daniels 
- Nostalgie – Dany Vanden Eynde, Hugo Geeraerts, Philippe van der Keilen 
- Taalpuzzel – Tony Polspoel 

 
 
Veel leesgenot. 
 
Vriendelijke groeten,  
Helga Gielen, secretaris NIA 

http://www.niaclub.be/


De coronatijden en hoe ze door te komen - Dany Vanden Eynde 
 

De coronaperiode was natuurlijk niet de mooiste tijd van ons leven maar we hebben toch ons best 
gedaan om positief te blijven. Behalve dan voor de covidtests: toen waren we negatief. 
Het begon nochtans niet zo goed voor mij met in april een spoedopname wegens een acute 
evenwichtsstoornis. Dat is intussen in orde gekomen maar soms ben ik nog een beetje 
‘onevenwichtig’. 

 
Dankzij de nieuwe elektrische fiets van Chris (een speciaal model met lage instap) hebben we veel 
van de mooie zomer en van de natuur van het Hageland kunnen genieten, met onder andere een 
bezoek aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge. 
Tussendoor kwam ook een stukje Westhoek aan de beurt tijdens een week vakantie in 
Nieuwpoort, met onder andere fietstochten naar Veurne en de Ijzertoren in Diksmuide. 
 

               
 

In juli is dan ons negende kleinkind geboren. Hij heet Maurice Vanden Eynde, zoals mijn vader. Of 
het ook een duivenmelker wordt, is nog niet duidelijk.  

 
Het jaar 2020 eindigde wat in mineur met de hernia van Chris, waardoor ze een paar maanden nòg 
minder mobiel was dan gewoonlijk. Het gevolg was dat ik de grondbeginselen heb moeten leren 
van koken, wassen en boodschappen doen. 
In december heb ik zonder enig probleem een kleine chirurgische ingreep ondergaan en om het 
jaar af te sluiten heeft onze dochter op kerstavond bij een val haar pols gebroken. Sindsdien 
woont ze tijdelijk met haar hond terug thuis, wat al ettelijke wandelingen met dat beest heeft 
opgeleverd. Maar zoals ik al zei: we blijven positief! 

 
Wat ik vooral mis door de lockdown, zijn de woensdagen in het Kiekekot, de donderdagen met 
zanggroep Non Troppo en natuurlijk de vrijdagen met NIA. 
We kijken ook uit naar de mogelijkheid om terug op reis te gaan. Er is sprake van een korte NIA-
reis, bv. naar Rotterdam; daar doen we zeker aan mee. Rijsel of Straatsburg mag ook van mij. 

 
Tot slot: ik heb in 2020 ook heel wat geklust en ramen en muren geschilderd. Op dat gebied was 
het dan toch een normaal jaar! 
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Museumbezoeken in coronatijden - Berna Marginet en Helga Gielen 
 

In deze moeilijke tijden zijn kunst en cultuur balsem voor onze zielen. In de verschillende musea 
kwamen we wat op adem, lieten ons meevoeren naar andere tijden of realiteiten, verwonderden ons 
over het mooie, verrassende, bijzondere van kunst en cultuur.  

 
Jammer dat we deze uitstappen niet konden combineren met een lunch in een gezellig restaurant of 
een warm drankje in een café; daarvoor is het wachten op betere tijden. 

 
Door ons bezochte tentoonstellingen in najaar 2020-voorjaar 2021: 

 
 

• DACIA Felix, over het roemrijke verleden van Roemenië, in het Gallo-Romeins Museum Tongeren 
 

               
 

 

• Warhol - The American Dream Factory in La Boverie Luik 
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• Toetanchamon in station Luik 
 

                    
 
    

• Hotel Beethoven in BOZAR Brussel 
 

                                  
 
 

•    Librije van de Bourgondische Hertogen in KBR (Koninklijke Bibliotheek Brussel) Museum 
 

                                   
 
    

• Mayer van den Bergh Museum in Antwerpen   
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• Rubenshuis in Antwerpen (en vroegere Jezuïetenkerk) 
 

            
 
 

•   Memling Now (Hans Memling in de actuele kunst) in het historische Sint-Janshospitaal Brugge 
 

                             
 

 

•  Groeninghe Museum in Brugge 
 

                 
 
 

Misschien een goed idee om een werkgroepje ‘Museumbezoeken’ op te starten binnen NIA?  
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Een beetje nieuws uit Tervuren - Karel en Elizabeth Timmermans - Ons 
 

Beste voorzitter en bestuursleden van NIA,   
 

Vooreerst brengen wij aan U en alle leden van de vzw NIA  onze hartelijke groetjes over.  
Wij steunen het initiatief om een beetje nieuws te brengen in het nieuwskrantje dat eenmalig in het 
leven geroepen werd ten gevolge van de corona-epidemie. 
Wij sturen U hierbij onze inzending toe, een sfeerbeeld van hoe wij de coronaperiode beleefd en 
overleefd hebben tot nu toe. Want het is nog niet gedaan. Hopen mogen we altijd wel en voorzichtig 
moeten we blijven, zoals we het met zijn allen prima gedaan hebben. Hier onze reflecties. 
 
Bij het ontvangen van de nieuwsbrief februari gingen onze gedachten naar de overledenen van onze 
talrijke vriendengroep die ons in de loop der jaren ontvallen zijn en voor wie we in normale 
omstandigheden de 1ste zondag van februari, dus 7/2, zeker een misviering zouden gehad hebben 
gevolgd door het vriendenmaal. Dit is een klassieke activiteit in 2021, die we nu al missen. 
 
Hoe het met ons gaat? Prima, tot nog toe geen enkel probleem en ons leven verloopt zonder 
opvallende wijzigingen. Wij sluiten ons van alles af, op een zeer strenge wijze, en dit levert ons geen 
stress op. Kijken naar tv, naar interessante programma's, meestal op de buitenlandse zenders en zeer 
selectief gekozen, en de dagelijkse krant, iedere ochtend.  
 
Boeken zeker en vooral Karel: aangaande Congo/Zaire/Congo natuurlijk en "African Arts" en    
"Tribal Art".  En zeer actueel: een aanrader voor allen, maar je moet moed hebben: een kanjer van 
751 blz. en daar nog aan toe gevoegd: Bibliografie en referenties tot 810 blz. in totaal! 
TITEL: " Leopold II " van journalist Johan Op De Beeck, die onlangs een interview met oud - president 
OBAMA heeft mogen doen. Deze auteur is ook de schrijver van de geschiedenis van Keizer Napoleon 
Bonaparte.  
 
Deze beide boeken van hem zijn in de voorbije coronamaanden bewerkt op de radio gekomen, 
telkens op zondagavond gedurende een heel aantal weken van18 tot 20u als een soort "luisterspel ", 
met de auteur zelf als de verteller en daar aangepaste stukjes klassieke muziek tussen. Wij hebben 
daar een heel deel afleveringen van gevolgd, met veel genoegen. 
Voor het boek Leopold II gaat het over de geschiedkundige feiten in Congo, zijn binnenlandse politiek 
in België en de vele ludieke tijdverdrijven in België en o.a. in Parijs, waarvoor hij ook bekend staat. 
Dus zeker niet saai! 
 
Een boek waar ik zelf van genoten heb, draagt de titel; " Jij bent, dus ik ben". Het goede leven begint 
bij verbondenheid. Het is geschreven door een geneesheer, DR  ALAIN MAHJOUB, een urgentie-arts. 
Uitgegeven bij POLIS  2019. 
 
Mooie wandelingen doen wij ook, in het Zoniënwoud; dat is voor ons 300 meter van onze voordeur. 
Fietstochten: NEEN!  Nergens heen geweest: geen reizen, geen weekends, niet naar zee, geen musea 
en altijd thuis (binnen en buiten voor de opname van vit D !!!; een tekort maakt kwetsbaarder voor 
corona zegt men). 
 
Zuinig met alcohol en alle dagen humor en mopjes. Om positief te blijven en gezond. 
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Sociale media: Wij doen daar niet aan mee. Alleen mail ik met intieme familieleden en vrienden. 
Mailen kan ik goed en teksten opmaken ook en verslagen maken enz.  
Karel werkt niet op de computer. Maar hij luistert wel naar mijn berichten, voor de verzending!!  
Verder verlopen al onze contacten per mail en telefoon en kaartjes allerhande. 
 
Een anekdote: Op 6/1/2021 (op Driekoningen) waren wij 25 jaar gehuwd en brachten die dag thuis 
door in alle eenvoud maar met veel dankbaarheid. Nochtans hadden wij een verrassingsactiviteit in 
ons gedacht voor de NIAgroep, (waar wij elkaar leerden kennen) en welke wij nu niet aan het bestuur 
konden   voorleggen omdat er totaal niets mogelijk is, zelfs nu niet in februari (Valentijn) maar we 
hopen later op het jaar of volgend jaar toch nog een inbreng te kunnen doen voor onze club.  Waar, 
hoe, wat: daar denken we nog over na, en hopen om te kunnen blijven leven! En creatief te 
blijven denken!! 
 
MAAR wat er wel gebeurde op de 6de januari 2021: de bestorming van het Capitool, welke wij bij 
CNN  live volgden. Aangezien wij het er goed kennen en er beiden geweest zijn konden wij ons best 
voorstellen wat dit daar was en we waren ook bevreesd voor meer rellen o.a. op andere plaatsen 
(onze oudste zoon woont in California). 
    
Toekomstige reisplannen: een korte NIA reis: OK, daar zijn we wel voor te vinden. Zelfs indien ze nog 
veel langer moet uitgesteld worden, dan is dat nog steeds een fijn vooruitzicht. 
Of Rotterdam een toffe plaats is valt te betwijfelen. Rellen, kogels en granaten die rond de oren 
fluiten in klaarlichte dag? 
Foto's hebben we weinig van NIA behalve van de 2 wijnreizen 1994 en 1995 Côte du Rhône en Noord 
Spanje. Dat waren voor ons beiden natuurlijk zeer leuke herinneringen. 
Misschien kan men een klein deeltje van traject 1994   hernemen vb. onder het   motto "Ver en toch 
Kortbij" in de Champagnestreek.  Of iets in Luxemburg? Elzas -Lotharingen? Straatsburg?  Dat is ook 
niet ver. 
 
Nu heb je reeds onze antwoorden op de vragenlijst. Wij wensen allen een goede gezondheid toe en 
moed om het einde van de tunnel tegemoet te zien, evenals het langzaam en zeer kalm en 
behoedzaam versoepelen van de activiteiten en de maatregelen.  
 
Een vriendelijke groet aan jullie allemaal van Karel en Elizabeth   
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 Arenbergwandelingen - Fernand Walder en Helga Gielen 
 

• Waar is deze markeerplaat uit ‘Den Dreef’ naartoe? Wie woonde er vroeger in de Sint-

Lambertuskapel?  

 

                           

 

• Waar bevindt zich deze ijskelder? En deze tunnel? 

 

                 

 

• Wat gebeurt er in deze gebouwen? 

        

                  

Dit wordt allemaal duidelijk tijdens onze Arenbergwandelingen (zodra de horeca terug opengaat). Zie 

ook: 

https://www.academia.edu/44780861/Virtuele_wandelingen_in_Arenbergpark_Heverlee_e_gids_ 

(gratis downloadbaar) 

https://www.academia.edu/44780861/Virtuele_wandelingen_in_Arenbergpark_Heverlee_e_gids_
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Illusies in coronatijden - Johny Hermans 
 

Goede NIA-vrienden, 
 
Een verwoed wandelaar ben ik zeker niet, daarom ook dat ik in deze coronatijden hoofdzakelijk in 
mijn kot ben gebleven. De winterprik half februari was echter speciaal: lang geleden dat we hier nog 
serieus sneeuw hebben gehad. Toen er dan ook nog een paar zonnige dagen bijkwamen heb ik me 
toch laten verleiden tot een wandeling, met de bijkomende gedachte van enkele mooie winterfoto’s 
te maken.  
 
Mijn keuze viel - dicht bij huis - op de Wijngaardberg aan de Moedermeule in Gelrode, gekend voor 
zijn rustige en prachtige natuur met velden, boomgaarden en mooie vergezichten.  
 
Als goede wandelaar ben ik er op een namiddag met de wagen naartoe gereden, maar dan is het 
allemaal beginnen fout te lopen. 
 
- Eerste illusie: Rustig?  

De autoparking onderaan de windmolen “Moedermeule” was helemaal volzet en op de parking iets 
verder waren nog slechts 2 plaatsen vrij. Ik was blijkbaar niet de enige die aan een wandeling op de 
Wijngaardberg had gedacht. Gelukkig had ik nog een parkeerplaatsje en stapte dan vol goede moed 
de berg op naar de wijngaardmuur. Maar vrij veel wandelaars gingen in kleine groepjes en luid 
babbelend echter ook in die richting, en regelmatig moesten we de zijkant van de weg opzoeken om 
ons veilig te stellen voor mountainbikers die van de berg naar beneden sjeesden. 
 Rustig: een illusie!  
 
- Volgende illusies: vergezichten en foto’s? 
Groot was echter mijn verwondering, halfweg de berg gekomen, dat er op de velden en de 
boomgaarden geen mooi sneeuwtapijt lag. Wel hier en daar een licht laagje of wat plakken sneeuw, 
maar zeker geen sneeuwtapijt en kerstkaartentoestanden. En de vergezichten waren ook dàt niet: je 
kon wel ver zien, maar het was wat flou en een postkaartenfoto in een sneeuwlandschap met de 
windmolen prominent in beeld met besneeuwde bergen op de achtergrond kon eigenlijk ook niet 
goed, want de molen staat in een dal op een kleine heuvel.  
Enfin, toch maar enkele foto’s genomen, ik was daar nu toch, en weer was ik een paar illusies rijker.  
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- Nog een illusie: horeca? 
Natuurlijk zijn alle horecazaken momenteel gesloten, dat wist ik ook wel. Dus ook de brasserie 
“Moedermeule”. Maar heimelijk had ik toch gehoopt dat er een kleine toog buiten op het terras zou 
gezet zijn om de al dan niet verkleumde wandelaars in deze vrieskou wat te op warmen en op te 
vrolijken. Een “afhaaltoog” met warme choco, warme thee of koffie, en waarom niet… misschien wel 
een glühwein of een witteke. Zelfs in een plastieken bekertje zou het nog gesmaakt hebben.  
Maar neen. Niets! Enkel een dikke illusie.  
 
- Slotillusie: receptie?  
Geen opwarmerke bij Moedermeule, dus dan maar naar huis. En hier, volgens een vertrouwd 
coronaritueel, met een fleecedekentje en een drankje naar het nieuws op tv kijken. Dat was althans 
de bedoeling, want plots bevond ik me in het NIA-lokaal op de openingsreceptie van 2021 omringd 
door vele NIA-getrouwen zonder mondmasker. En er werden knuffels geven en er werd volop 
gebabbeld, en de hapjes en drankjes kwamen in vlot tempo op ons af, en de bubbels parelden in de 
glazen. Het was er zoals gewoonlijk: druk, leuk en aangenaam. Op een gegeven moment vroeg er 
iemand stilte voor het woordje van de voorzitter en deed dit met het traditioneel belgerinkel, en 
toen ….. schoot ik wakker. Blijkbaar had de wandeling in de klare vrieslucht haar tol geëist.   
Er was dus geen NIA-receptie, en weer was ik een illusie rijker. 
 
- De moraal? 
Zowel voor een NIA-receptie als voor de meeste andere activiteiten staat er ons maar één zaak te 
doen: te wachten tot we ”het vaccin” ingespoten krijgen en genoeg weerstand tegen COVID-19 
opbouwen om uiteindelijk terug ons pre-coronaleven - in het bijzonder ons NIA-verenigingsleven -  te 
kunnen hervatten.   
Hopelijk is dit géén illusie maar wordt dit spoedig werkelijkheid! 
 
Johny Hermans - NIA-lid 636 
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Dagelijkse leven in coronatijd - Johan Heymans 
 

Het coronavirus heeft een serieuze invloed op ons dagelijkse leven gehad.  
Voor mij betekende het concreet stoppen met tennissen, terwijl ik eerder vijfmaal per week speelde. 
Ook de fysieke bijeenkomsten van al onze clubs vielen weg, nu gaat alles via Zoom. Ik ben voorzitter van 
een beleggingsclub, onze vergaderingen verlopen vlot via deze tool. Hetzelfde geldt voor de Raad van 
Bestuur van NIA. We houden zelfs wijnproeverijen met onze Wijnclub via Zoom, waarbij een deel 
presentatie afgewisseld wordt met werken in break-outrooms om wijnen onderling te 
becommentariëren. Het grote voordeel van Zoom is dat je dit overal kunt doen, want we zijn 
tegenwoordig meer aan zee dan in Leuven. 
 
In Oostende is veel wandelen en fietsen de boodschap, want we hebben beide een corona-infectie 
achter de rug. Zelf heb ik begin febr. corona gehad, wat bij mij een langdurige droge hoest veroorzaakte. 
Helga kreeg kort daarna een zogenaamde ‘milde infectie’, maar de post-covid klachten (smaakalteratie, 
maag- en darmklachten, spierpijnen, zenuwpijnen, overal ontstekingen, ...) duurden tot nu toe, dus 
gedurende een heel jaar, misschien moet de term ‘milde infectie’ eens aangepast worden. 
Naast veel beweging is de enige sport die ik verder nog doe de ramen wassen van het appartement aan 
zee.  

 

  
 

Ten slotte ben ik druk bezig met het design van ons nieuwe appartement op de hoek van het 
Ladeuzeplein en de Koning Leopold I straat. De hele verdieping werd volledig gestript en wordt nu 
heropgebouwd, inbegrepen een mooi dakterras. We kijken uit naar de verhuis. 
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De Abdij van Park heeft terug toekomst - Jos Daniels, voorzitter van het beheerscomité 
van de abdij 
 
Wegens niet meer te stuiten vergrijzing moest er in 1994 gezocht worden naar een herbestemming van 
de gebouwen van de Abdij van Park. Omdat de bestaande abdijgemeenschap daar zelf niet meer aan 
kon beginnen, en er ook niet aan wilde beginnen, gaf het Generaal Kapittel van de Norbertijnen die 
opdracht aan de abten van Averbode en Grimbergen. Zij zochten en vonden acht bereidwilligen om mee 
te zoeken naar een herbestemming die moest aansluiten bij het religieus en maatschappelijk verleden 
van de abdij. Die bereidwilligen - ik was een van hen - vonden dat het niet alleen moest gaan over 
herbestemming van gebouwen maar ook over herbestemming van een abdij. Met de 
monumentenwereld waren ze vertrouwd, maar van de abdijwereld wilden ze eerst meer weten.  
 
Een abdij bleek zo maar geen klooster te zijn 
 
Tijdens de eerste eeuwen van het christendom gingen mensen die hun leven aan God wilden wijden, 
ergens in afzondering leven om veel te kunnen bidden. Men noemde hen monnik, afgeleid, zoals moine, 
munk, en Mönch, van het Griekse woord monach, dat alleen wonen met God betekent. Benedictus van 
Nursia was zo een monnik die veel rare monniken zag rondlopen. Als we ons nu eens in groep zouden 
afzonderen, dan zouden we elkaar kunnen ondersteunen maar ook wat kunnen controleren?  Hij vond zo 
een groep en kreeg een stuk onvruchtbare grond. Om dat te ommuren en vruchtbaar te maken moest 
er gewerkt worden. Het werd dus “Ora et Labora”. Die eerste benedictijnerabdij, Monte Cassino (°526), 
die wereldnieuws werd wegens hevige gevechten in WO 2, bestaat nog altijd en kreeg veel opvolgers. 
Het begon telkens met een 50 -tal monniken die zich als groep afzonderden en buitenstaanders enkel 
toelieten als ze zich engageerden om mee in afzondering te komen leven. Ze volgden allemaal de regels 
die Benedictus van Nursia had uitgeschreven, maar meer had die heilig geworden Benedictus niet te 
zeggen in hun gemeenschap. Ze gaan wel al 1500 jaar mee, die regels, en worden vandaag nog in vele 
abdijen toegepast. Rond 1990 werden ze door managementgoeroes (Anselm Grün) zelfs gebruikt in de 
bedrijfswereld. 
 
De over Europa verspreide abdijen werden specialisten in het vruchtbaar maken van gronden en 
oogsten op den duur meer dan ze nodig hadden. En toen het te veel werd om zo maar weg te geven, 
zijn ze het gaan verkopen. De armoede waarin die abdijen wilden leven, werd langzaamaan welstand, 
en toen ze ook hun gebed begonnen te verkopen, werden veel abdijen schatrijk. Koningen, Prinsen, 
Hertogen enz., waren vaste kopers, en terwijl zij bezig waren met erop los te leven, waren er al 
monniken aan het bidden om hen toch in de hemel te krijgen. Maar toen die gezagdragende zondaars 
zagen hoe rijk die abdijen werden, wilden ze daar wel wat te zeggen hebben. Dat was niet naar de zin 
van de monniken, die baas in eigen huis wilden blijven. Vanaf 900 begonnen monniken hun abdijen te 
verlaten om in nieuwe groepen terug in armoede te gaan leven zonder de bemoeizicht van 
buitenstaanders. Een van grootste en meest bekende werd de abdij van Cluny. Daar kon men nog wat 
gebed kopen, maar enkel voor de overledenen, die zich niet meer konden moeien met de gang van 
zaken in de abdij. En die abdij kreeg als eerste het Privilegium Romanum. Dat betekende dat de abdij 
rechtstreeks afhing van de Paus, en met zijn zaken durfde zich in die tijd niemand moeien, zelfs geen 
bisschop. Om die band met de Paus zichtbaar te maken voor de buitenwereld, mocht de abt de 
waardigheidstekens van een bisschop dragen (ring, staf en mijter).  
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In 1098 hebben monniken die volgens strengere kloosterregels wilden leven, een grote abdij gesticht in 
Citeau. Die Cisterciënzers, zoals ze zich noemden, kregen veel navolging. Later wilden sommige nog 
strengere regels. Rond 1650 hebben zij in La Trappe dan een abdij opgericht en zo ontstonden de 
trappisten.  
 
In 1120 is Norbertus ven Gennep van zijn paard gebliksemd. Zo werd, vertelden mij die twee abten, de 
midlifecrisis voorgesteld in de Kerk. Hij kreeg langs die bliksemschicht opdracht om een abdij te stichten 
en heeft dat in 1121 gedaan in Prémontré. Kort nadien ontstonden er in het Hertogdom Brabant en het 
Prinsbisdom Luik heel wat premonstratenzerabdijen. Sommigen zijn ondertussen verdwenen, andere 
zoals Averbode (de grootste), Tongerlo, Grimbergen, Postel en Leffe bestaan nog altijd, en die van Park 
kreeg ondertussen een herbestemming die voldoende toekomst biedt en ruimte vrijhoudt voor 
huisvesting van norbertijnen. Omdat Norbertus kanunnik was, werden alle norbertijnen kanunnik, en 
van kanunniken wordt eigenlijk geen handenarbeid verwacht. Vandaar dat zij nooit zelf de boerenstiel 
beoefenen. Van kanunniken kan men ook niet verwachten dat ze in armoede leven. Norbertijnen 
moeten sober leven en dat vraagt pas inspanningen als je rijk bent. En de abdij van Park was ooit rijk 
met haar 21 boerderijen en bijna 2500 hectaren. Maar die tijd is voorbij. 
 
Om al die zelfstandige gemeenschappen toch een beetje op een lijn te houden, wordt al eeuwenlang 
het auditsysteem toegepast. Om de twee jaar komen alle abten van de norbertijnen samen in het 
Generaal Kapittel. Iedere abt krijgt daar opdracht om een andere abdij te auditen terwijl zijn abdij zal 
doorgelicht worden door een andere abt. Op de volgende vergadering van het kapittel leest iedere abt 
zijn verslag voor en wordt verondersteld dat de abt die een slecht rapport krijgt, uit eerlijke schaamte 
snel ingrijpt. De abt van de abdij van Park had dat na twee slechte rapporten nog niet gedaan en 
daarom werden de abten van Averbode en Grimbergen ingeschakeld. Maar, let wel, die twee mochten 
alleen maar op zoek gaan naar een herbestemming. Aan uitvoering kon pas begonnen worden na het 
akkoord van de abdijgemeenschap van Park. En de bereidwilligen hebben ervaren dat inzicht erg traag 
voortschrijdt bij hoogbejaarde monniken.  
 

              
 

 
Eind 2024 zullen de gebouwen en de site gerestaureerd zijn  

met dank aan de stad als erfpachter en KU Leuven als ondererfpachter 
Ze kregen allemaal een zinnige herbestemming  

Het verdwenen abdijleven hebben we gebruikt als fundament  
voor de uiteenlopende activiteiten die we in en rond de abdij op gang trokken 

maar dat vraagt meer uitleg. 



 

                                   
                                                                         NIA 03-2021 

 
 
 

 

 
 

     
 
    Jos Daniels 09-10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
                                                                         NIA 03-2021 

 
 
 

 

Nostalgie - Dany Vanden Eynde, Hugo Geeraerts, Philippe van der Keilen 
 
We hebben drie NIA-cassettes teruggevonden en gekopieerd op DVD. Ziehier enkele voorbeelden 
hieruit. 
 

      
1970 – Receptie voor NIA-lid nr 500 (Hugo Geeraerts) 

 
1978 – Carnavalbal 
 

       
1979 – Winterwandeling 
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1980 – 81 Oudejaarsavond 
 

 
1981 – Lustrumgalabal in het Posthof met Edgard Pouelmans 
 

 
1981 – Receptie in het stadhuis 
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1981 – Banket in Faculty Club 

 

 
1984 – 9de debutantenbal 

 

 
1984 – 9de debutantenbal 
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1986 – 10de debutantenbal 

 

 
1988 – Bal 1900 in de Borre 

 

     
1988 – Bal 1900 in de Borre 
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Schreiven zonder fautten – Tony Polspoel 
 
 

 

 

(kleine conversatie uit “betere” tijden…) 

"Zin in iets warm daar op het terras van dat café’tje,  
een capuccino of een theetje misschien? Of liever een 
deugddoende groentenbouillon?"  -   
  
"Nee, ik prefereer een chocolade-eclair of een 
konfituurtaartje met een koffietje."   
 
Hoeveel fouten vindt je hier?  
Noteer ze met ernaast de juiste vorm. 
 

 
 Voor de oplossing, zie volgende NIA-nieuwsbrief. 

 
 
   

 

 

  

  

 


