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Leuven, 15 januari  2023 
 
 
 

 
Na het feestgedruis van de maand januari maken we tijd voor een ingetogen moment tijdens de 
 

 
Mis ter nagedachtenis van de overleden NIA-leden 

 

op zondag 5 februari 2023 om 10 u in de St-Pieterskerk te Leuven 
gevolgd omstreeks 11.15 u door aperitief en lunch in het clublokaal 

 

 
Tijdens deze eucharistieviering denken we aan alle overleden NIA-leden en in het bijzonder aan hen die van 
ons zijn heengegaan sinds de vorige H. Mis in 2020. 
 
Daarna wandelen we rustig naar de Patria voor de gebruikelijke “eenvoudige maar voedzame maaltijd”:   
   -  Aperitief  
   -  Voorgerecht: Vitello tonato 

-  Hoofdgerecht: keuze tussen Goudbrasem met preipuree en witte wijnsaus OF Stoofvlees met frietjes en 
witloofsalade  

   (Keuze op voorhand door te geven) 
   -  Nagerecht: Crème brûlée 
  
NIA trakteert het aperitief. 
 
Voor dit alles betaalt u € 50 per persoon, wijn, water en koffie of thee inbegrepen. 
Inschrijven dient uiterlijk 23 januari te gebeuren via e-mail bij Helga.gielen@jonac.be. Vermeld hierbij ook uw 
keuze voor hoofdgerecht (vis of vlees). 
Betalen kan op rekeningnummer 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.  
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Vrijdag 17 febr. 2023: Buitengewone AV in het clublokaal 
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 21 april 2023: Causerie door prof. Gert Laekeman “Van keuken naar apotheek of van kruiden naar 
geneesmiddelen” 
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 
 


