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Nieuwsbrief april 2021 

 

 

De wolken verdwijnen langzaam en maken plaats voor de eerste zonnestralen van het jaar. 
De Neos-paashaas ging aan de slag. Wij genoten vooral van de vele blije gezichten en de 

positieve ingesteldheid van onze leden. We hopen dat jullie genoten van de paassnoepjes. 

Het aantal contacten moet opnieuw fors worden teruggeschroefd . Dat betekend dat we 
stilletjes aan experts worden in het aanpassen en verplaatsen van onze activiteiten. 

Gelieve dus geen rekening meer te houden met het programma. Dit is nog opgesteld half 2020 
maar toen hadden we nog geen idee dat Corona ons zolang in haar greep zou houden. 

Live webinar met Dirk Musschoot: dinsdag 13 april van 15u tot 16u 

Toen was geluk heel gewoon 

Dirk Musschoot is schrijver en journalist. Hij schreef een twintigtal kind- en jeugdboeken. Ze 
werden vertaald in het Frans, Duits, Italiaans en het Deens. Zijn historische boeken bewijzen 
als geen ander dat hij de geschiedenis bij een breed publiek kan doen herleven.  

De ontwikkeling van de techniek en de wetenschap heeft gezinnen in de voorbije honderd jaar 
enorm vooruitgeholpen en toch is een gezin runnen vandaag misschien complexer dan 

vroeger.  
Van erg kroostrijk werden ze veel minder groot en het traditionele 
gezin met een vader, een moeder en kinderen is al lang niet meer de 

norm. 
Het onderwijs werd gemengd en er kwam betaalde vakantie, waaruit 

dan weer toerisme ontstond. Vrouwen kregen een pil om niet nog 
eens zwanger te worden omdat seks gewoon leuk mocht zijn. 

In deze webinar vertelt hij de onwaarschijnlijk boeiende geschiedenis van het gezin in 

Vlaanderen. Dirk Musschoot vertelt verhalen en anekdotes over de sleutelmomenten in de 
gezinsgeschiedenis van de voorbije honderd jaar. Toen Geluk nog heel gewoon was. 
We hebben de spreker gevraagd aanknopingspunten te zoeken met de actualiteit. 

Afspraak: dinsdag 13 april van 15u tot 16u. 
Inschrijven bij onze secretaris@neosbierbeek.be  is mogelijk tot zaterdag 10 april. 

Hij zal de link doorgeven aan de leden die inschreven.  
Deze webinar is live en moet dus op het aangegeven uur bijgewoond worden 
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V.U. : Emmy Van Bos 

Veranderingen in de planning: 

• De lezing van Kris Stroobants “ Een dirigent spreekt over zijn grote passie” 

gevolgd door een mini concertje die gepland was in mei, is verplaatst naar donderdag 

22 juli. 

• Het feestjubileum 25 jaar Neos Bierbeek in het Berkenhof dat normaal zou plaats 
vinden in juni wordt verplaatst naar vrijdag 19 november. 

• De jaarlijkse BBQ wordt verplaatst naar vrijdag 13 augustus. 

• De kaas en wijn avond is verplaatst naar 30 oktober. 

We hopen dat tegen deze nieuwe data iedereen zal gevaccineerd zijn en dat we terug onder 

veilige omstandigheden fysiek kunnen samenkomen.  

Reis THÜRINGEN: 

Kortelings zullen de leden die in het bezit zijn van een voucher van OMNIA een mail krijgen 
van Shirley hoe de regeling voor terugbetaling eenvoudig kan gebeuren. 

DE KUNST VAN HET ONGELUKKIG ZIJN. lezing door Dirk De Wachter – duur 37’ 

Terwijl heel het land uitkijkt naar de piek van de epidemie die het 
coronavirus veroorzaakt, kijkt psychiater Dirk De Wachter al vooruit 

naar de piek die daar volgens hem op zal volgen: die van de 
psychologische problemen. "De klachten die de sector binnenkrijgt 
nemen schrikbarend toe." 

Er is een onderhuidse onrust, een latente onzekerheid. Angst, depressies, 
slaapproblemen: het hele gamma duikt op. Het is niet zo specifiek. 
Mensen die kwetsbaar zijn, vertonen nog meer symptomen, maar ook 

mensen die het normaal goed stellen, komen nu met zulke klachten 
aankloppen." 

“Ondanks alle rijkdom voelen veel mensen zich eenzaam. Verbinding is de ware sleutel tot 
geluk. Echt luisteren naar elkaar, je zorgen en verdriet kunnen en durven delen in plaats van 
pillen te slikken. Je gekoesterd voelen, in de nabijheid van de medemens een tevreden leven 

leiden, dat is al heel wat. Het helpen van anderen, het intomen van de torenhoge 
verwachtingen en het bijdragen aan een groter geheel zijn de oplossing voor het tegengaan 

van eenzaamheid en ongeluk” 

Dirk De Wachter is psychiater en psychotherapeut in het Universitair Psychiatrisch Centrum 
KU Leuven. Hij is expert in systeem- en gezinstherapie en verantwoordelijk voor het 

dagactiviteitencentrum Sint-Maarten op campus Kortenberg. Aan de KU Leuven is hij 
verbonden als opleider en supervisor in de gezinstherapie. Dirk De Wachter is een 

veelgeprezen auteur. 

Je kan inschrijven voor deze lezing bij onze secretaris@neosbierbeek.be vanaf nu tot vrijdag 
16 april. 

Maandag 19 april stuurt hij de link door aan de leden die inschreven zijn. 
Deze lezing kan je bekijken wanneer het jullie past. 
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