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Nieuwsbrief augustus 2021 

Jaarlijkse BBQ : vrijdag 13 augustus 
Op de lezing in juli hebben jullie kunnen merken dat we de veiligheidsregels strikt opvolgen. 

We zullen alle door de overheid nog opgelegde COVID-maatregelen ook op onze BBQ strikt 

toepassen. Zo kunnen we in alle veiligheid blijven samen komen. 

Het wordt dus een blij en gezond weerzien  

Het zal ‘anders’ zijn, maar ‘anders’ is beter dan niets.  

Velen onder ons zijn van in het begin lid van onze vereniging. Ze hebben 

mekaar lang moeten missen en zullen heel veel te vertellen hebben. 

Daarom hebben we jullie tegen onze principes in de kans geboden om op 

voorhand een tafel te reserveren om bij je vrienden te zitten. 

In het kader van Neos met een hart gaan we elk jaar opnieuw op zoek in onze 

gemeente naar een lokaal bewogen persoon die op de een of andere wijze 

zinvol bijdraagt aan het gemeenschapsleven . Dit jaar vonden we hem in de 

cultuursector, de sector die door Corona zware klappen gekregen heeft. Meer 

dan een jaar konden muzikanten immers niet optreden. 

Neos Bierbeek wil in dit moeilijke jaar aandacht, erkenning, waardering en steun geven aan 

Kris Stroobants zijn projecten. Als oprichter van Frascati Symphonic, een jonge en 

dynamische culturele organisatie met een pedagogische missie, zorgt hij ervoor dat talentrijke 

jongeren nauwlettend begeleid worden door een kern van 15 professionele muzikanten. Jonge 

professionele en préprofessionele muzikanten geeft hij de kans de nodige podiumervaring op 

te doen als voorbereiding op het professionele muziekcircuit. 

Daarnaast richtte hij samen met een goede vriend l’Altra Follia op. Kris en Delejan, vonden 

elkaar bij Frascati Symphonic. Naast hun werk in het orkest als dirigent en muzikant delen ze 

ook een warme passie voor kamermuziek. Als het moet brengen ze de muziek tot in je 

woonkamer. 

Bij elk project nodigen ze andere artiesten uit. 

Zo Proberen ze de liefde voor muziek door te geven aan de komende generaties, want… 

muziek is nodig voor onze innerlijke gezondheid.  

Als culturele vereniging groeide bij ons het idee om in 2021 onze jaarlijkse steun te schenken 

aan l’Altra Follia Het bedrag dat opgehaald wordt met onze jaarlijkse tombola zal zoals 

gewoonlijk verdubbelt worden door onze kas. 

We verwachten de leden die ingeschreven zijn om 16u00 voor de receptie. 
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Daguitstap: donderdag 16 september:  
Er kan nog ingeschreven worden tot 10 augustus 

We gaan naar de Mergelgrotten in Zichen-Bolder en we bezoeken een 

melkgeitenbedrijf in Riemst 

Prijs: Alles inbegrepen : €68,00 per persoon 

Inschrijven door storting op onze rekening  “daguitstap” 

Programma:  
Vertrek op de parking van de Ridderstraat in Korbeek-lo (in de nieuwsbrief van september zal 

het juiste uur van vertrek meegedeeld worden) 

9u15: ontvangst in restaurant” Delicia” voor koffie met een croissant 

10u15: Bezoek aan de mergelgrotten van Kanne. 

De gids van de grotten wacht ons op aan de ingang van de mergelgrotten. 

In Riemst komt de witte en zachtgele kalksteen aan de oppervlakte. En waar hij onder de 

grond blijft, halen arbeiders hem in grote blokken boven. Zo ontstaan de mergelgrotten, goed 

voor meer dan 300 km gangen. 

In de mergelgrotten van Zichen-Bolder vind je: 

 Wandschilderingen in houtskool,  

 Beeldhouwwerken in mergel zandsteen,  

 Fossielen uit de Krijtzee,  

 Tekeningen en inscripties.   

Je leert er ook alle details van de artisanale ontginningstechniek van de blokbrekers aan het 

mergelfront. 

12u15: Lunch in Brasserie: Dine’n-Ice 

Menu 

❖ Croque van huisgebakken brood met parmaham en grottenkaas, 

geserveerd met een roomsausje van grotchampignons 

 

❖ Millers stoofvlees met grottenbier, een fris slaatje en verse 

kroketjes en/of frietjes 

 

❖ Huisbereid ijs (vanille en chocolade), warme chocoladesaus en 

slagroom 

Formule voor de drank: Bij het binnen komen krijgt iedereen 3 jetons: 

Voor een pintje of een frisdrank: 1 jeton  

Voor 1 glas wijn: 2 jetons 

Voor de koffie achteraf: 1 jeton. 

14u30: Bezoek aan het Melkgeitenbedrijf! 
Inclusief: een glas geitenmelk of een kopje koffie 
Midden tussen de mooie St-Hubertuskerk van Membruggen en het natuurgebied de 

Molenbeemd bevindt zich het melkgeitenbedrijf van de familie Noelmans-Peters. De 

bedrijfsleider neemt ons graag mee op tocht doorheen het bedrijf, dat vandaag 500 melkgeiten 

telt. We ontdekken het leven zoals het is op de geitenboerderij. 
16u00: Terug naar Bierbeek 



 

 

Nationale Quiz: Donderdag 23 september  
Waar: in C.C. De Velinckx in Tongeren 

Wie wordt de slimste Neos club van Vlaanderen? 

Na twee pogingen om de Nationale -quiz finale te organiseren ziet het er 

naar uit dat het deze keer  toch zal lukken. 

Er is dit jaar busvervoer en lunch voorzien voor deelnemers en supporters. 

Bus en lunch samen € 27,00 per persoon. Tijdens de pauze wordt er koffie en taart voorzien. 

Deze kost zal onze clubkas voor zijn rekening nemen. 

Inschrijven doe je door storting van € 27,00 op onze rekening uiterlijk tegen 22 augustus. 

De uren van de bus en de opstapplaats zullen aan de deelnemers tijdig worden meegedeeld. 

Wie gaat er mee om te supporteren? 
Programma: 

12.00u: Lunch (optie)  

13.30u: Koffie onthaal  

14.00u: Quiz 

17.00u: Receptie 

Mogen de besten winnen 

Maandelijkse wandeling met de vrienden op maandag 2 augustus. 

We kiezen terug voor een combinatie van een korte en langere wandeling. 

De lange wandeling wordt een wandeling van 

ongeveer 5 km door de natuur rond het 

Arenbergkasteel. 

Deze wandeling start om 13u30 aan de ingang van het 

park rond het Arenbergkasteel ( recht tegenover de 

Oude Kantien)  

We stappen door een Broekbos in de vallei van de Dijle en de 

Voer. Net als Heverleebos is het in handen van het Vlaams 

gewest. Een deel van het Egenhovenbos wordt gebruikt als 

wachtbekken en zandvang om Leuven van overstromingen te 

vrijwaren. Het Egenhovenbos, is genoemd naar de vlakbij 

gelegen gemeente Egenhoven, en telt 'slechts' 54 ha. Het is 

beplant met jonge inlandse eiken die tot de beste van 

Vlaanderen horen en dienstdoen als zaadbestand. Ook de 

essen, walnootbomen en linden maken het uitstekend in dit 

bos.  

We naderen zo het gebouw van IMEC. 

Imec is een wereldvermaard onafhankelijk onderzoekscentrum 

op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie, 

kunstmatige intelligentie, ontwerpmethodes en technologieën 

voor ICT-systemen. 



 

 

Imec startte in 1984, als gevolg van een door de eerste Vlaamse regering opgezet programma 

dat de micro-elektronica-industrie in Vlaanderen wilde versterken. Toen heette het nog 

Interuniversitair Micro-Elektronica ... 

We keren terug naar de startplaats via het Arenbergpark. 

Om 15u15 pikken we er de deelnemers op voor de korte wandeling van 2 km door het 

Arenbergpark zelf en gaan we samen verder. 

Als afsluiting is er de mogelijkheid om samen na te genieten op het terras van de Oude 

Kantien. 

Inschrijven is nog altijd noodzakelijk: 

Dit doen we bij onze  secretaris@neosbierbeek.be tot zondagmiddag. 

Graag vermelden of het voor de korte of lange wandeling is. 

Parkeergelegenheid: op de parking van de KUL: In de Celestijnenlaan [na het rode licht sla je 

rechts af, daarna links de 1ste parking voor de Dijle]. 

Bus nr 2 stopt aan de Oude Kantien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 september 

2021 
Daguitstap € 68,00 pp 

Niet lid 

€ 75,00 pp 

Uiterste datum: 

10/08/2021 

15 november 

2021 
 

Melodieën voor 

Miljoenen 
€ 73,00pp  

Uiterste datum: 

03/09/2021 

23september 

2021 
Nationale QUIZ 

 Supporters 

€ 27,00 
 

Uiterste datum: 

22/08/2021 
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