
 

                                   

                              NIA nieuwsbrief 17– NIA-kalender  2022 
Deelname aan de NIA-activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid 

 

 

 

 N o s        I u n g i t        A c a d e m i a 

 

   academische club te Leuven  v.z.w.  

  
 Clublokaal: Koning Leopold I-straat 18, 3000 Leuven  Tel: 016.22.61.32   

 Bankrekening: BE30 3100 2708 4611  BBRUBEBB  van NIA, Koning Leopold I- straat 18, 3000 Leuven   

BE 0410.376.019   RPR, Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Leuven 
Secretariaat: NIA, p/a Koning Leopold I-straat 1, bus 601, 3000 Leuven - e-mail: helga.gielen@jonac.be     

Website: http://www.niaclub.be/ 

                      

                                     
                            

 

                       Leuven, 28 juni 2022 

 
 
 
 
Beste NIA-vrienden, 
 
In deze nieuwsbrief de volgende NIA-activiteiten voor de maanden juli en augustus 2022. 
 

 
 

Fietstocht met F.  Walder  
 

op zondag 24 juli 2022 om 13.30 uur (vertrek voor OPEK) 
 

 

 
Vertrek om 13.30 uur aan OPEK, Vaartkom 4 in Leuven (Je auto kan je kwijt in de parking aan de Lidl).  
 
Route: we rijden via Wijgmaal broek naar Wakkerzeel, dan via de terreinen van Rock Werchter richting 
Tremelo, vervolgens via Dijle naar Haacht, richting brouwerij van Haacht waar we iets gaan drinken in 
het café vlak over de brouwerij. Dan terug naar Tildonk en Vaart volgen richting Leuven, tot bij OPEK. 
Einde rond 17.30 uur. 
 
In totaal 40 km, we rijden het groter deel voor de drankpauze, het kleiner deel na de pauze. Het is een vlak 
parcours, gemakkelijk om te rijden. 
 
(Bij extreem regenweer wordt iedereen per mail verwittigd de avond vooraf en stellen we de fietstocht uit 
naar nieuwe datum). 
 
Deelname is gratis, NIA betaalt een drankje onderweg. 
Moesten er uitzonderlijk meer dan 15 deelnemers inschrijven dan splitsen we ons op in twee groepen, 
Johan Heymans begeleidt dan de 2de groep die op korte afstand na eerste groep rijdt. 
 
Inschrijven kan via e-mail naar Helga.gielen@jonac.be voor 20 juli 2022.  
Last-minute wijzigingen kan je telefonisch doorgeven aan Johan Heymans: 0477 47 26 82. 
 
 
 
En zo zijn we alweer bij de laatste activiteit tijdens de zomervakantie: 
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NIA- Petanque en maal ti jd  
 

op zondag 7 augustus 2022 in Lovanium tennisclub te Leuven 
 

 
 

 

De petanque start om 14.30 uur. Om 17.30 apéro plus maaltijd in Lovanium (Fernand Walder licht eerst de 
spelregels even toe) 
Bij regenweer zijn de openluchtterreinen niet bespeelbaar en zorgen we voor extra activiteit binnen (Johan 
Heymans en Fernand Walder - quizmasters), terwijl de anderen binnen petanque spelen. 
 
NIA biedt een drankje aan tijdens de petanque. 
 
Inschrijven kan via e-mail naar Helga.gielen@jonac.be voor 31 juli.   

- Inschrijving voor petanque (gratis, max. 42 deelnemers voor petanque) EN/OF 

- Inschrijving voor maaltijd: 40 € 
o Keuze van gerecht bij maaltijd: mosselen natuur, steak + sausjes of pasta met scampi’s 

 
(Inbegrepen bij maaltijd: aperitief & hoofdgerecht; 1/3 fles wijn, 1/3 fles water, koffie of thee). 
  
Bij inschrijving voor de maaltijd, na bevestiging door secretatis, 40 € storten op op rekening 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.  
 

Vrijdag 9 sept. 2022: Openingsreceptie 
23-26 sept. 2022: Korte lustrumreis naar Lyon (volzet) 
Vrijdag 7 okt. 2022: Causerie door ir. I. Demeulenaere (Electronically assisted astronomy)  
Vrijdag 21 okt. 2022: Muzikale vertelling door Jos Meersmans: “Beethoven, de grote geweldenaar” 
Vrijdag 18 nov. 2022: Wildsouper 
Vrijdag 9 december: Algemene vergadering 
Vrijdag 13 jan. 2023: Nieuwjaarsreceptie 
Voorjaar 2023: Bezoek aan Sterrenwacht MIRA in Grimbergen 
 

 
 
Zoals steeds hoopt het bestuur jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Helga Gielen, secretaris 
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