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                   Heverlee, 5 februari 2021 
 
 

Beste NIA-vrienden, 

Gezien de coronavooruitzichten voor het voorjaar 2021 heeft het bestuur van NIA besloten dat 

we geen lidgeld gaan vragen voor het werkjaar 2020-2021. 

Moesten er toch nog activiteiten mogelijk worden, zullen we dat dan ad hoc regelen. 

En voor de Arenbergwandelingen wachten we tot de horeca terug opengaat. 

In deze nieuwsbrief doen we ook een warme oproep tot medewerking aan een éénmalig 

coronanieuwskrantje. De bedoeling is om met elkaar in contact te blijven door kort te 

beschrijven hoe we deze coronatijd hebben beleefd en overleefd. 

Jullie kunnen een stukje inleveren (zie bijgevoegde vragenlijst ter inspiratie) tot 28 febr. bij 

helga.gielen@jonac.be. 

Deze input zal dan gebundeld worden in de volgende NIA-nieuwsbrief. 

Hou het verder gezond en laat jullie vaccineren.  

Vriendelijke groeten,  

Helga Gielen, secretaris NIA 

http://www.niaclub.be/
mailto:helga.gielen@jonac.be
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Vragenlijstje ter inspiratie 
 

- Hoe gaat het met jullie? 

- Hoe brengen jullie de dagen in lockdown door? 

o Interessante films, boeken, podcasts? 

o Mooie wandelingen of fietstochten? Foto’s? 

o Weekendjes weg? 

o Musea?  

o Waar hebben jullie tegenwoordig het meeste plezier in?  

o Tips om positief en lichamelijk gezond te blijven? 

- Gebruiken jullie sociale media en E-tools? (Zoom, Facebook, Instagram, 

Podcasts..)? Lukt dit een beetje? 

- Familienieuws?   

o Wijzigingen? 

o Recente foto’s (selfies, kleinkinderen, je tuin, huisdieren..)? 

- Toekomstige reisplannen (dromen)? 

o Ideeën voor korte NIA-reis in lustrumjaar? Bijv. Rotterdam? 

- Herinneringen? 

o Oude of recente foto’s i.v.m. NIA? 

o Leuke herinneringen aan NIA? (Recent of uit het verleden). 

- Suggesties? 

- Oproepen? 

 

(Enkel met toestemming om te delen in volgende NIA-nieuwsbrief!) 

 

Bijvoorbeeld: “Wandelen in de frisse lucht is het meest heilzaam voor ons”. H. Gielen 

 

 

Oproep: wie heeft er oude foto’s van Arenbergpark in Heverlee? Je mag ze sturen naar 

Helga.gielen@jonac.be 


