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                    Leuven, 15 december 2022 

 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
 
In deze nieuwsbrief de NIA-activiteiten voor januari 2023. 
 
De wintersfeerverlichting in de straten van Leuven laat er geen twijfel over bestaan: Kerstmis is in aantocht! 
In naam van het NIA-bestuur wens ik jullie dan ook met veel plezier het allerbeste voor de komende 
feestdagen en voor het hele nieuwe jaar! 
 

Wensen op papier of via e-mail kunnen heel mooi en waardevol zijn, maar er gaat toch niets boven een 
persoonlijk uitgesproken wens. De gelegenheid bij uitstek daarvoor is natuurlijk de 
 

NIA – Nieuwjaarsreceptie 2023 

 

op vrijdag 13 januari 2023 om 20.30 uur in het clublokaal 

 

Deze activiteit brengt traditioneel het grootste aantal NIA-leden bij elkaar. 
De ingrediënten van deze avond zijn genoegzaam bekend: hapjes en drankjes, wederzijdse 
nieuwjaarswensen en het woordje van de voorzitter. 
Het belangrijkste blijft evenwel jullie aanwezigheid! We rekenen op een talrijke opkomst! 
 

Laat uiterlijk 6 januari weten of u erbij zult zijn, zodat er aan drank en hapjes geen gebrek is. 
Een e-mail naar Helga.gielen@jonac.be volstaat.  
(Vergeet niet op voorhand te annuleren indien je er toch niet gaat geraken aub) 
 
 
Vervolgens is er onze eerste causerie in 2023:  
 

Causerie: “Cryptomunten: het nieuwe goud of een overroepen hype?” 
 

door Frederik Claessens 
 

op vrijdag 20 januari 2023 om 20.30 uur in het clublokaal 

 

Onze spreker F. Claessens heeft altijd gewerkt binnen de wereld van de digitale dienstverlening: gaande 
van online marketing en communicatie, over klantenrelatiebeheer tot online verkoop. Momenteel leidt hij 
een team van consultants bij software leverancier SAP. 
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De crypto wereld haalt geregeld het nieuws. Een wereld waarin veel geld omgaat en die niet altijd even 
makkelijk te volgen en te begrijpen is. Bovendien bedienen experten zich vaak van een behoorlijk technisch 
vakjargon.  
Hoog tijd dus om je kennis over begrippen als ‘crypto’, ‘bitcoin’ en ‘blockchain’ bij te schaven. Krijg een 
duidelijker beeld van cryptomunten en inzicht in de mogelijkheden van de achterliggende blockchain 
technologie - in heldere taal, zonder technische voorkennis. 
  
Opmerking: De lezing is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanzet tot crypto investeringen. Vorm steeds 
je eigen mening en maak je eigen keuzes. Beleggen in crypto is soms lucratief maar houdt altijd risico’s in. 
 
 

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.  

Zondag 5 febr. 2023: H. Mis voor de overleden NIA-leden gevolgd door lunch 
Vrijdag 17 febr. 2023: Buitengewone AV in het clublokaal (indien op 9 dec. 2022 het vereiste quorum niet bereikt 
is) 
Vrijdag 10 maart 2023: Causerie door prof. H. De Man: “The Internet of things” 
Zaterdag 25 maart 2023: Bezoek aan Sterrenwacht MIRA en abdij/basiliek in Grimbergen 
Vrijdag 16 juni 2023: Stadswandeling en maatjes met wittekes 
Zaterdag 24 juni 2023: NIA-BBQ 
Vrijdag 08 sept. 2023: NIA-openingsreceptie 
Vrijdag 15 sept. 2023: Causerie door prof. Conny Aerts: “De zoektocht naar leven elders dan op aarde” 

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


