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                    Leuven, 25 aug. 2022 

 
 
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 2022-2023 
 

op vrijdag 9 september 2022 om 20.30 uur in het clublokaal 

 

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 4 september 2022 via een e-mail naar 
Helga.gielen@jonac.be. NIA biedt deze receptie gratis aan maar betaalt per ingeschreven persoon. 
Gelieve onmiddellijk te verwittigen als u ingeschreven bent maar toch niet kunt komen. 
Het gebeurt al te vaak dat NIA betaalt voor leden die inschreven maar niet opdaagden. Bij de vorige 
receptie liep dit bedrag op tot 300 €. 
 
 
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.  
 

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 04 nov. 2022: Cantus of causerie (te bepalen op RvB van 30/08/2022) 
Vrijdag 18 nov. 2022: Wildsouper in restaurant Voltaire (Heverlee) 
Vrijdag 09 dec. 2022: Algemene vergadering 
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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