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                   Heverlee, 31 mei, 2021 
 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
 
Nu we stilaan allemaal onze vaccinaties aan het krijgen zijn, willen we ook onze NIA-activiteiten heropstarten. 
We stellen de volgende NIA-activiteiten voor tijdens de maanden juli en augustus 2021. 
 
Om de benen eens te strekken na zo een lange rustperiode, organiseren we in juli 2021 een fietstocht in de 
omgeving van het Arenbergpark en twee wandelingen in het Arenbergpark te Heverlee. Achteraf trakteert NIA 
telkens op een drankje. 
 

Fietstocht in de omgeving van het Arenbergpark, max. 25 km 
 

o.l.v. Fernand Walder 
 

op zaterdag 10 juli 2021, van 14.00 uur tot 16.00 uur 
 

 
Vertrek fietstocht om 14 uur op het Kantineplein in Heverlee, aan het standbeeld voor Hotel The Lodge. 
Inschrijven kan via e-mail naar Helga.gielen@jonac.be voor 8 juli.  
Last-minute wijzigingen kan je telefonisch doorgeven aan Johan Heymans: 0477 47 26 82. 
 
 

                                          Arenbergpark-wandeling 
 

o.l.v. Fernand Walder en met wat toelichting door stadsgids H. Gielen 
 

op donderdag 1 juli of op zondag 25 juli 2021 van 14.00 uur tot 15.30 uur 
 

 
Vertrek wandeling om 14.00 uur op het Kantineplein in Heverlee, aan het standbeeld voor Hotel The Lodge. 
Inschrijven kan via e-mail naar Helga.gielen@jonac.be, tot twee dagen voor vertrek. 
Last-minute wijzigingen kan je telefonisch doorgeven aan Helga Gielen: 0476 271 411  
 
 
 
 

http://www.niaclub.be/
mailto:Helga.gielen@jonac.be
mailto:Helga.gielen@jonac.be


 

                                   
                                                                             NIA 04-2021 

 
 
 

 

 
 
De vorige petanquewedstrijd was blijkbaar in goede aarde gevallen, daarom organiseren we op 7 augustus 
2021 terug een petanquetornooi, gevolgd door een gezamenlijke hap voor degenen die dat wensen. 
 

  Petanque in Lovanium met gezamenlijke hap 
 

o.l.v. Fernand Walder en Johan Heymans 
 

op zaterdag 7 augustus 2021, petanque om 14.30 uur, BBQ om 18.00 uur 
 

 
Inschrijven voor de petanque en/of de hap (BBQ) kan via mail naar Helga.gielen@jonac.be, voor 2 augustus, 
met vermelding van de gekozen optie. 
 

- Optie 1: enkel petanque (gratis) 

- Optie 2: petanque en BBQ (€ 40 p.p) 

- Optie 3: enkel BBQ (€ 40 p.p) 
 
Voor de BBQ betaalt u € 40 per persoon, incl. aperootje, BBQ, 1/3 fles wijn, 1/3 fles water, koffie of thee. 
NIA betaalt een drankje tijdens de petanque. 
 
Betalen op rekeningnummer BE30 3100 2708 4611 van NIA, Koning Leopold I- straat 18, 3000 Leuven 
Last-minute wijzigingen kan je telefonisch doorgeven aan Johan Heymans: 0477 47 26 82. 
 
Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Helga Gielen, secretaris 
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