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Nieuwsbrief april 2022 

MAANDELIJKSE WANDELING  

in Pellenberg: dinsdag 5 april  

Pellenberg is de op twee na grootste deelgemeente van Lubbeek met 8,09 km² en het centrum 

van Pellenberg is het op twee na hoogste punt van 

Vlaams-Brabant (106m). 

De grote wandeling van ongeveer 5 km start om 

13u30 We komen bijeen op de parking van campus 

Pellenberg. Deze wandeling gaat overwegend over 

verharde wegen door het prachtige landschap en de 

mooie bossen.  

Rond 15u00 vervoegen we op dezelfde parking de 

deelnemers van de korte wandeling van ongeveer 2 

km. Nu gaan we door het park en rond de vijver van het prachtige domein. De wandeling 

loopt grotendeels door het prachtige kasteelpark van het kasteel van de Maurissens, beter 

bekend als het park van het UZ-Pellenberg. Het park werd aangelegd in de tweede helft van 

de 19de eeuw en heeft typische kenmerken van een Engels park: glooiend aangelegde en 

gevarieerde landschappen, die de indruk willen wekken er van nature te zijn gekomen. 

Laat jullie in dit park verrassen door zeer dikke kastanjes en monumentale treurbeuken. 

Zoals gewoonlijk sluiten we af met een gezellige babbel bij een glaasje. Dit keer is onze 

keuze gevallen op het cafetaria van het ziekenhuis. 

Graag een seintje op voorhand aan Mieke (evenementen@neosbierbeek.be) of François 

(secretaris@neosbierbeek.be) met vermelding korte of lange wandeling AUB. 

LEZING: Orgaandonatie en transplantatie door Noël Keirsbilck 

Donderdag 21 april om 14u00 in het Buurthuis 

Orgaandonatie is het proces waarbij een orgaan of weefsel van de ene persoon (de 

orgaandonor) operatief wordt verwijderd en in een andere persoon (de ontvanger) wordt 

geplaatst. Transplantatie is noodzakelijk omdat het orgaan van de ontvanger is uitgevallen of 

is beschadigd door ziekte of letsel. 

Orgaantransplantatie is een van de grote ontwikkelingen in de 

moderne geneeskunde. Transplantatiechirurgie gebeurt de 

laatste jaren meer en meer. Het begint stilaan een routine-

ingreep te worden en boekt wereldwijd schitterende 

resultaten. Helaas is de behoefte aan orgaandonoren veel 

groter dan het aantal mensen dat daadwerkelijk doneert. Een 

groot tekort aan donororganen heeft voor gevolg dat er in ons 

land jaarlijks honderden mensen sterven vooraleer het 

geschikte orgaan gevonden wordt. 



Onze spreker Noël Keirsbilck is een vrijwilliger die zelf getransplanteerd is. 

Voor de toehoorders is het een hele ervaring iets over dit onderwerp te vernemen van iemand 

die het allemaal aan den lijve heeft ondervonden. 

De heer Keirsbilck geeft de voordacht als eerbetoon aan de anonieme donor (en zijn familie!) 

die hem een nieuw leven geschonken heeft. 

Er gaan nu nog teveel organen verloren omdat de potentiële donors nog te weinig 

geïnformeerd zijn. 

Zolang men er zelf niet mee geconfronteerd wordt blijft het een ver-van-mijn-bed show! 

Daarom zijn gemotiveerde vrijwilligers, die zelf getransplanteerd zijn, begonnen met het 

geven van deze voordrachten. 

Noël Keirsbilck kan uit eigen ervaring over dit onderwerp spreken. 

Leden gratis 

Niet leden €10,00 

INFOSESSIES: Website Neos Bierbeek en Digitale Vaardigheden 

vrijdag 22 april in de Borre zaal 4 om 14uoo 

Wie online informatie zoekt, komt vaak meer te weten dan wie enkel de 

informatie uit onze nieuwsbrief raadpleegt Het optimaliseren van onze 

website is daarom een logische stap om jullie nog beter te informeren. 

Onze website is immers het digitale visitekaartje van onze vereniging in 

een wereld waarin internet en sociale media een steeds grotere rol spelen. 

Het formulier waarop je de onderwerpen kon aanduiden die je aan bod wil laten komen zal de 

leidraad worden voor deze infosessies 

Er zal tussenin een kleine pauze voorzien worden. 

Meer info bij Robert, tel:0472/795011 of reizen@neosbierbeek.be 

9DE
 PROVINCIALE QUIZ. VRIJDAG 29 APRIL OM 14U00 

Na herhaalde pogingen gaat Neos Vlaams-Brabant weldra opnieuw op zoek naar de “Slimste 

Club“ van de provincie en hiervoor organiseren ze een 9de provinciale quiz. 

Ze dagen alle Neos clubs van Vlaams-Brabant uit het tegen 

elkaar op te nemen in deze amusante, ludieke quiz, o.l.v. 

quizmaster Daniel Bruyninckx. Misschien wordt onze club 

dit jaar terug uitgeroepen tot de “Slimste Club” van onze 

provincie en mogen we de wisselbeker houden! 

Onze titel verdedigers zijn: 

François VANSCHOELANT, Robert VANESCH, Lieve MINNOY, Lutgard JANS, Jan VANDEN 

BOSSCHE en Philippe SOETEWEY 

Réserve: Marie-Paule THEUNIS. 

Carpooling : 

Quizers en supporters vertrekken op de parking in de Ridderstraat aan Torfs om 12u45 

 



BEZOEK aan de Centrale Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven 

op dinsdag 3 mei 

Dit is zonder enige twijfel het meest Amerikaanse 

gebouw van de stad Leuven en tegelijkertijd een 

monument ter nagedachtenis van de eerste 

wereldoorlog. De imposante bibliotheek aan het 

Mgr. Ladeuze plein is zowat het symbool van de 

Leuvense universiteit. Het is er voor studerende 

studenten goed toeven in de grote leeszaal, maar 

de bibliotheek heeft in haar vele kamers en 

kamertjes nog zoveel meer te bieden, lang niet 

uitsluitend voor onderzoekers en studenten. 

14u30: afspraak met de gids aan de Centrale Universiteitsbibliotheek op het Mgr. Ladeuze 

plein. 

14u30-16u30: De gids vertelt ons de merkwaardige geschiedenis van dit gebouw. We 

bezoeken de prachtige leeszaal. Een fototentoonstelling onderweg toont ons het wel en wee 

van het gebouw Daarna beklimmen we de vijf verdiepingen van de toren we passeren de 

klokken van de beiaard en aan het eind van een lange klim worden we beloond met een 

prachtig uitzicht over de stad. 

16u30: We steken het Ladeuze plein over naar brasserie “Den Beiaard” voor een koffie met 

een wafel of pannenkoek. 

Deelname. Leden betalen € 23,00 pp. alles inbegrepen. 

Niet leden: € 25,00 pp. alles inbegrepen. 

Om een vlotte bediening te kunnen garanderen, vragen wij om bij de inschrijving uw keuze 

bij de koffie te willen opgeven. 

PROVINCIALE WANDELING Aarschot: Rillaar "dorp van de seizoenarbeider" 

Donderdag 12 mei 2022 

In samenwerking met Neos Vlaams-Brabant, nodigt Neos Aarschot de clubs van onze 

provincie uit te komen wandelen in Rillaar, deelgemeente van Aarschot. 

Deze wandeling van  6 km start aan “Zaal Kortakker”, Kortakker 11, 3202 Rillaar. 

Al gauw maken we een ommetje door het dorpscentrum en langs de 

Neoclassicistische Sint-Nikolaaskerk. 
In de schaduw van de kerk bevindt zich het beeld van de seizoenarbeider. 
Onze stadsgidsen zullen er uitgebreid over vertellen evenals over de 

Wijnberg (vroeger Konijntjesberg), de vallei van de Motte, en de 

watermolen “Te leefdaele” 
De streek is agrarisch, bebost en heuvelachtig. Langs de grens 

Zuiderkempen en Hageland gevormd door de Demer zal je overweldigd 

worden door vergezichten over de beide streken en bij helder weer zien 

we zelfs de terrils van de koolmijnen in Limburg. 
Na een stevige klim op en over de Wijnberg keren we door de vallei van de Motte terug naar 

onze startplaats. 



Alhoewel goede wandelwegen zijn stevige stapschoenen geen overbodige luxe. We starten 

om beurt in groepen van  30 personen om de 10 minuten om niet op elkaars hielen te lopen. 

Praktisch:  
Startplaats: Zaal Kortakker”, Kortakker 11, 3202 Rillaar.  

 13.00 u: onthaal met kopje koffie of thee en cake in zaal Kortakker 

 14.00 u: vertrek van de wandeling in groepjes van  30 personen met gids 

 Iedereen krijgt een lekkere appel bij vertrek van de wandeling 

 Afsluiting met lunch: 2 belegde broodjes, koffie of thee en een stuk taart 

 Voor wie dat wenst is er mogelijkheid voor fris- en geestrijke drank. 

Er is ruime parkeergelegenheid. 

 Met het openbaar vervoer (de trein) bereik je makkelijk Aarschot of Diest en 

vervolgens bereik je  Rillaar met de bus “35” van De Lijn (om het half uur) 

 Vanuit Diest: 30 minuten, 

 Vanuit Aarschot 15 minuten tot halte Kerk Rillaar van hieruit is het 10 minuutjes 

stappen tot zaal Kortakker. 

Inschrijven: Wie mee wil, niet wachten met inschrijven aub. slechts 120 plaatsen  

 Door storting van € 15,00 per persoon op onze rekening BE19 8508 3717 9312 

uiterlijk tegen 15 april met vermelding " wandeling Aarschot" 

 Na deze datum kunnen om organisatorische redenen geen inschrijvingen meer 

aanvaard worden.   

 Bij annuleringen worden de deelnamekosten niet terugbetaald. 

Wanneer dit aantal wordt bereikt worden geen inschrijvingen meer aanvaard en wordt het 

inschrijvingsgeld automatisch teruggestort. 

De betaling geldt als inschrijving. 

Alden Biesen 

Villa Lehár: Het zomerhuis waar de mooiste operettes 

geschreven werden. 

Landcommanderij Alden Biesen wordt omgedoopt tot 

Villa Lehár. We duiken in de wondere wereld van 

operettecomponist en dirigent Franz Lehár. Successen als 

‘De Lustige Weduwe’ en ‘Het Land van de Glimlach’ 

maakten van hem een rijk man. Hij hield van schoonheid 

en begon de meest exclusieve kunstobjecten te verzamelen in zijn zomerhuis in Bad Ischl, dat 

na zijn dood een museum werd. In dat museum zijn wij de gasten, samen met een groepje 

toeristen, onder leiding van een ervaren gids. De gids neemt ons mee naar de boeiende 

periode uit de eerste helft van de twintigste eeuw met de muziek van Franz en zijn vrienden 

Puccini, Dvořák, Stolz en vele anderen. 

Villa Lehár is een boeiende muzikale rondleiding met herkenbare melodieën en verborgen 

pareltjes uit het opera en operette oeuvre, gebracht door topsolisten en het Zomeropera orkest, 

in een regie van Bruno Van Heystraeten en onder de muzikale leiding van Enrico Delamboye. 

Voor deze voorstelling is er geen tribune maar worden de stoelen parterre op de binnenkoer 

gezet. Het publiek per voorstelling wordt beperkt tot 250 deelnemers. Daarom plannen we 

zowel een namiddag- als avondvoorstelling. 



Deelnemen met onze club?  

Wij namen een optie voor de voorstelling van 15u00. Er zal wel rekening moeten gehouden 

worden met de organisatie van het busvervoer. Een avond voorstelling is dus niet uitgesloten.  

Tickets: € 38,00 

Supplement busvervoer en maaltijd: € 34,25 

Samen:  € 72,25 per persoon 

Inschrijven: door storting op onze rek. met vermelding ”Villa Lehár” uiterste datum 8 april  

Een wondermooi historisch monument, een echte trekpleister, het decor voor evenementen en 

tentoonstellingen: Alden Biesen is het allemaal! 

Solidaire neos-club in de kijker 

De bus om moeders en kinderen op te halen in Oekraïne is niet leeg 

vertrokken.  

Dankzij de massale reactie op onze oproep verzamelden onze leden op 3 

dagen tijd een 50 tal warme dekens die net op tijd mee konden. 

Van harte dank aan iedereen die een bijdrage leverde. 

 

THE MAGIC OF MOTOWN 

VRIJDAG 3 JUNI 2022, 15U, KURSAAL OOSTENDE 

The Magic of Motown, dat is een adembenemend concert 

boordevol tijdloze klassiekers. Twee uur lang worden 

bezoekers ondergedompeld in de sfeer van de jaren zestig 

en zeventig en kan je genieten van meer dan 40 klassieke 

motown hits, prachtige kostuums, groovy dansacts, 

topmuzikanten en duizelingwekkende stemmen.  

Tijdens dit concert wordt de tijdloze muziek gevierd van 

Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The 

Temptations, The Supremes, The Four Tops, Martha 

Reeves, The Jackson 5 en nog vele anderen. Nummers die 

zeker niet gaan ontbreken die avond: Ain’t no mountain, 

Grapevine, Dancing in the street, My girl, Blame it on the Boogie, All night long,…  

Al meer dan 1 miljoen toeschouwers genoten van dit spectaculair concert. Jij straks ook? 

Deelnemen met onze club? 

We kozen voor 

- Ticket golden seats: € 45 

- Supplement busvervoer en warme dagschotel: € 34,25 per persoon 

- Samen: € 79,25 per persoon op rek BE19 8508 3717 9312 met vermelding “ Motown”  

- Betalen is inschrijven: uiterste datum van betaling is 8 april 

 

 

 

Niet vergeten: “Students in Concert” maandag 2 mei om 20u00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum activiteit leden Niet leden Uiterste datum 

Maandag 2 mei  Students in Concert € 20,00 pp € 25,00 pp 
Uiterste datum 

1 april 

Dinsdag 3 mei 
Bezoek 

universiteitsbibliotheek 
€ 23,00 pp €25,00 pp 

Uiterste datum  

25 april 

Vrijdag 3 juni   The Magic of Motown € 79,25 pp  
Uiterste datum 

8 april 

Zondag 19 juni Villa Lehar € 72,25 pp  
Uiterste datum 

8 april 

Donderdag 

12 mei 

Provinciale 

wandeling Aarschot 
€ 15,00 pp  

Uiterste datum 

15 april 


