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Leuven, 21 mei 2022

Beste NIA-vrienden,
In deze nieuwsbrief de volgende NIA-activiteiten voor de maand juni 2022.

S tadswa nd elin g “ V an Lad euz e pl ein tot D ona tus par k ”
G evol gd do or m aatje s e n wit te kes i n het clu blok aal
op vrijdag 17 juni 2022 om 19.00 uur (vertrek voor Universiteitsbibliotheek)

Stadswandeling in samenwerking met het Leuvens Historisch Genootschap: “Van het Ladeuzeplein
over het Hooverplein tot het Donatuspark, van vroeger tot nu”.
De pleinen en het park hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. In de middeleeuwen lag hier de
ringmuur. Aan de binnenzijde van de ringmuur lag ooit het Clarissenklooster, dat opgeheven werd in 1783.
De stad kocht in 1787 de grond aan om er in 1804 een eerste plein te maken. Eerst als Place Napoléon,
dan Vosseplein en Ellekensmarkt genoemd, met zijn wekelijkse markt tot op vandaag. De site kreeg het
erg te verduren in WO I en WO II maar werd heropgebouwd. Het Hooverplein kreeg dezelfde verandering
vanuit de opheffing van de ringmuur en het kerkhof van de Sint-Michielspoort. Hier kwam eerst het ontwerp
van een centrale rue d’Austerlitz, maar dit werd een volwaardig plein met aan weerszijden een residentiële
bebouwing. Het evolueerde van Wolmarkt tot Houtmarkt. Verderop lag hier de walgracht die ook gedempt
werd en vanaf 1433 als oefenterrein gebruikt door de kruisbooggilde ('Gielenhof') Deze doorgangsweg
werd nadien uitgebreid en na het ontmantelde Sint-Donaascollege werden enkele aanpalende tuinen van
de colleges aan de Naamsestraat toegevoegd. Zo ontstond het grotere Donatuspark, dat in Engelse stijl
werd aangelegd tussen 1866 en 1874. Het park bleef zijn romantisch karakter behouden en kreeg einde
20ste eeuw een flinke opknapbeurt.
Praktisch:
De wandeling van anderhalf uur start om 19.00 uur voor de Universiteitsbibliotheek. Om 21.00 uur worden
we verwacht in de Patria voor de maatjes.
Om deel te nemen aan deze activiteit is het nodig ten laatste 5 juni in te schrijven via e-mail naar
helga.gielen@jonac.be, met duidelijke vermelding van de gekozen opties. Voor degenen die ipv de
traditionele maatjes per uitzondering een zalmschotel verkiezen, moet dit bij de inschrijving vermeld worden!
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Dankzij NIA-sponsoring betalen leden voor de wandeling + maatjes 20 €; voor maatjes alleen 15 € en voor
de wandeling alleen 5 €. Te storten op rekening op rekening BE30 3100 2708 4611 van NIA, Koning
Leopold I- straat 18 3000 Leuven.
(Voor de wandeling hebben we drie gidsen, max. 25 deelnemers per gids. Het maximum aantal
deelnemers in de Patriazaal is 56)

En zo zijn we alweer bij de laatste activiteit voor de zomervakantie:

N IA - bar bec ue
op zaterdag 25 juni 2022 om 19.00 uur in de Kloosterhoeve in Rotselaar

Om 19 uur starten we met het aperitief in de Kloosterhoeve in Rotselaar.
De BBQ start om 19.30 uur. Er is een mooie keuze van vlees, vis en groenten op de BBQ.
Vlees op de bbq: runds- en kalkoenbrochette, chipolataworstje, lamskroontje met rozemarijn, witte en
zwarte pens, speenvarken in medaillon, hamburger, kippenbout, barbecuespek, spare-rib.
Vis op de bbq: scampibrochette, zalmfilet met kruiden.
Groenten op de bbq: groentebrochette, aardappel in de schil met lookboter
Er is natuurlijk ook een uitgebreide saladbar en sausen..
Drank: wijn, bier, water, fruitsap
Het einde is voorzien rond 23 uur.
Praktisch:
U kan van dit alles komen genieten voor de som van 60 € (waarbij NIA een duit in het zakje doet).
Inschrijven kan tot 15 juni via e-mail naar helga.gielen@jonac.be. En door vervolgens het bedrag te storten
op rekening BE30 3100 2708 4611 van NIA, Koning Leopold I- straat 18 3000 Leuven

NIA-kalender onder voorbehoud
Noteer deze data alvast in jullie agenda, details en mogelijkheden tot inschrijving vinden jullie in een
volgende nieuwsbrief, evenals mogelijke wijzigingen en aanvullingen.
Vrijdag 9 sept. 2022: Openingsreceptie
23-26 sept. 2022: Korte lustrumreis naar Lyon (volzet)
Vrijdag 7 okt. 2022: Causerie door ir. I. Demeulenaere (Electronically assisted astronomy)
Vrijdag 21 okt. 2022: Muzikale vertelling door Jos Meersmans: “Beethoven, de grote geweldenaar”
Vrijdag 9 december: Algemene vergadering
Voorjaar 2023: Bezoek aan Sterrenwacht MIRA in Grimbergen

Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten!
Met vriendelijke groeten,
Helga Gielen, secretaris
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