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                      Heverlee, 20 aug. 2019 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
 
Het nieuwe NIA-jaar wenkt. Neem uw agenda er even bij en stip alvast een aantal datums aan. 
 

Er zijn nu eenmaal tradities die we moeten koesteren. We beginnen het nieuwe NIA-jaar dus met 
de 

 

NIA – Openingsreceptie 

academiejaar 2019-2020 
 

op vrijdag 13 september 2019 om 20.30 uur in het lokaal 

 

Een fris drankje, een lekker hapje en wat bijpraten, meer moet dat niet zijn. 
De warme zomer zal vermoedelijk een vaak terugkerend gespreksonderwerp zijn deze avond, 
evenals de vele vakantieherinneringen. 
En dan is er natuurlijk ook nog het woordje van de voorzitter. 
Wouter Burie zorgt voor drank en hapjes maar hij moet natuurlijk weten hoeveel volk er komt. 
 

.Inschrijven is daarom noodzakelijk. Doe dit ten laatste 31 augustus via een e-mail naar 
Helga.gielen@jonac.be. 
 
 

Na de culinaire geneugten van de openingsreceptie is het tijd voor onze eerste causerie. 
 

NIA – Causerie door Alain Winants  
" De Veiligheid van de Staat en de staat van onze veiligheid" 

 

op vrijdag 27 september 2019 om 20.30 uur in het lokaal 

 

NIA is verheugd deze zeer gerenommeerde spreker te kunnen aankondigen. 
Alain Winants was Administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat van 27 oktober 
2006 tot 31 maart 2014. Hij is sedert mei 2014 Advocaat generaal bij het Hof van Cassatie. 
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Zijn causerie zal gaan over wat de staatsveiligheid is, wat haar opdrachten en bevoegdheden 
zijn, op welke manier zij die bevoegdheden uitoefent en dan over een aantal specifieke 
bedreigingen zoals terrorisme, spionage, economische spionage... 
 
Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Helga Gielen, secretaris 
 

 

11.10.2019: Causerie “Poetins Rusland: een bedreiging of reus op lemen voeten”, Prof. R. Laenen 
25.10.2019: Wildsouper in restaurant Voltaire 
15.11.2019: Causerie “De Kunstroof door de Nazi’s” door Prof. B. Demarsin 
01.12.2019: Bezoek Europalia Romania met BOZAR-gids Helga Gielen 
06.12.2019: Algemene Vergadering 
10.01.2020: Nieuwjaarsreceptie 
02.02.2020: H. Mis voor de overleden NIA-leden 


