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Nieuwsbrief augustus 2022 

Bezoek aan het kunstenpark: IJzerenberg op dinsdag 13 september 

Om de drie jaar organiseert vzw IJzerenberg een beeldententoonstelling 

in het privépark IJzerenberg (6ha) van de familie Spaas in Herent Telkens 

hebben zij de grootste namen van de hedendaagse beeldhouwers die 

gedurende drie weekends hun werken tentoonstellen.  

In september 2019 organiseerden we met Neos Vlaams-Brabant voor de 

eerste maal een exclusief bezoek, waarop we méér dan 400 Vlaams-Brabantse Neos leden 

mochten ontvangen. Iedereen was laaiend enthousiast en velen verwachten bij de volgende 

editie opnieuw te worden uitgenodigd Wij hebben op dinsdag 13 september 2022 de ganse 

namiddag de toegang tot de tuintentoonstelling exclusief gereserveerd voor Neos leden uit 

Vlaams-Brabant.   

In deze tentoonstelling maak je kennis met het werk van een vijftigtal kunstenaars uit binnen- 

en buitenland. Nergens in België vind je een grotere concentratie van diverse stijlen en krijg je 

de kans om de werken van bekende kunstenaars van dichtbij te bekijken en te vergelijken. 

Er zullen gegidste rondleidingen voorzien worden. We spreken af om 14u00 voor wie met de 

groep mee wil maar je kan natuurlijk ook op eigen tempo de ganse namiddag rustig langs de 

honderden beeldhouwwerken wandelen. De drank- en eetstanden zullen die namiddag geopend 

zijn. Er staan overal bankjes om tijdig te rusten.  

Neem zeker een kijkje op de website www.ijzerenberg.be waar je kennis kan maken met de 

deelnemende kunstenaars van de editie 2022. 

Ongetwijfeld zal je begin september ook in de pers geïnformeerd worden over dit grootse 

evenement. 

We zijn er fier op dat we deze exclusieve NEOS NAMIDDAG opnieuw hebben verkregen.  

Ongetwijfeld doen we de vele kunstliefhebbers onder onze leden veel plezier met deze unieke 

tentoonstelling. 

Het domein is ook gemakkelijk bereikbaar met de lijn haltes IJzerenberg of Schoonzicht, lijnen 

351-352-358 en 651 of met eigen wagen. Er is parking voorzien op het domein en in 

onmiddellijke omgeving.  

Adres: IJzerenberg Brusselsesteenweg 129 in Herent. 

Deelname: door storting van €12,00 op onze rekening vóór 26 augustus 



Daguitstap: Het land van Herve op donderdag 22 september 

Er kan nog tot 10 september ingeschreven worden voor onze daguitstap door storting op rek 

van Neos Bierbeek BE19 8508 3717 9312 van € 70.00 pp voor leden en € 75,00 pp voor niet 

leden. 

Het Land van Herve of Plateau van Herve is een geografische 

streek in Wallonië in het noorden van de provincie Luik. De streek 

is ongeveer 450 km² groot en vormt onderdeel van de Weidestreek. 

Het noorden van het Land van Herve omvat het Oostelijke deel van 

de Voerstreek, en de zuidoostelijke tip van Nederlands Limburg. 

Programma: 
7u30: Vertrek op de parking aan Torfs, Ridderstraat Korbeek-lo. 

9u00-9u45: Onthaal met koffie en croissant in het Huis voor Toerisme in Herve. 

9u45-11u00: Bezoek aan de Ruimte van de Lekkere Smaken. Een verrassend multimedia 

spektakel als aperitief. Jean de Herve onthult ons de productiegeheimen van de beroemde kaas 

en geeft een kort overzicht van het wallenlandschap, de kastelen, de valleien en dorpen die 

samen het Land van Herve vormen. 

11u15-12u45: Bezoek aan de Kaasboerderij Vieux Moulin in Battice-

Herve. Ontdekking van de kaas van Herve, het topproduct van de streek. 

In een voormalige schuur boven de kelders waar de kazen rijpen, wordt 

een documentaire getoond, staan oude werktuigen tentoon en genieten 

we van een proeverij. Bezoek aan de verschillende ateliers: fabricatie - 

het uitlekken - het zouten - het rijpen - het verpakken. 

13u00-15u00: Middagmaal (3 gangen menu) in een restaurant in Olne. 

Menu 

 Soep van de dag. 

 Koninginnenhapje met frietjes. 

 Appeltaart met vanille-ijs 

 Dranken zijn niet inbegrepen. 

15u00-16u30: Bezoek aan Olne, één van de 'Mooiste Dorpen van Wallonië'. We wandelen met 

een gids in de schilderachtige straatjes en langs idyllische plekjes in dit ongerepte landelijke 

dorpje. 

16u30-18u00: Bezoek aan de Chocolademaker Didier Smeets in Dalhem. Hier ontdekken we 

de evolutie van chocolade doorheen de tijd en zien we een ambachtelijke chocolademaker aan 

het werk. Een heerlijk moment in een gezellige fijnproeverssfeer.  

18u00: Vertrek naar Bierbeek waar we rond 19u30 aankomen. 

Deelnameprijs:  € 70.00 per persoon voor leden en € 75,00 voor niet leden. 

Inbegrepen:  

 vervoer, 

 ontvangst met koffie en croissant,  

 3 gangen middagmaal,  

 alle vermelde bezoeken met professionele gids. 

Niet inbegrepen: dranken bij het middagmaal en persoonlijke uitgaven. 



Zondag 21 augustus Festivaria: Singin in The Rain 

Onze club trekt op zondag 21 augustus 2022 naar het Donkmeer te Berlare voor “Singin’ in 

the Rain”, een organisatie van Festivaria.  

Graag bezorgen we de leden die inschreven de laatste praktische info voor dit evenement: 

De voorstelling (in openlucht) wordt voorafgegaan door een dagschotel in 

een restaurant in Opwijk.  

De tickets worden door een Neos-medewerker verdeeld in dit restaurant.  

Na de maaltijd gaat het per bus verder naar het Donkmeer. De voorstelling 

zelf start om 21.00u (en eindigt omstreeks 23.00u).  

Voorzie zeker aangepaste kledij en eventueel een fleece. De tribune is 

weliswaar overdekt maar de Belgische zomer kan erg wispelturig zijn.  

Wat ook handig kan zijn, is een zaklamp voor na de voorstelling. Het pad van de tribune naar 

de bus is normaal gesproken voldoende verlicht, maar wat extra licht kan nooit kwaad. 

Opstapplaats: carpoolparking op de Waversesteenweg in Boutersem om 16u55. 

Zondag 13 november om 16u00 Melodieën voor Miljoenen 

Ook in 2022 zijn we met Neos te gast in de Antwerpse Koningin 

Elisabethzaal waar Neos’ huisorkest Frascati Symphonic o.l.v 

dirigent Kris Stroobants ons wederom muzikale pareltjes 

voorschotelt.  

Strauss, Lehár, Schumann, Brahms, Liszt,… Het zijn maar enkele van 

de vele componisten die zich lieten inspireren door de melancholische 

en meeslepende melodieën van de zigeuners, tegenwoordig aangeduid met de naam ‘Roma’. Is 

het hun ongebonden bestaan of zijn het hun eigen gebruiken die Strauss en co zoveel inspiratie 

gaven? Een regelmatig bezoek aan herbergen waar zigeunerorkestjes zorgden voor sfeer en 

gezelligheid zal hen wellicht ook niet vreemd geweest zijn. Dit geromantiseerde vrijheidsgevoel 

is de rode draad doorheen het nieuwste Neos-concert van Frascati Symphonic. 

Laat je meevoeren langs melodieën en klanken uit de Hongaarse poesta, maak een cruise op de 

Weense blauwe Donau of dein mee op de Moldau vanuit de Bohemer Wouden naar Praag. Een 

jong, fris wijntje uit een Wiener Weinstube of liever een pittig gekruide goulashsoep? Frascati 

Symphonic serveert! 

Deelnemen met onze club?  

a. Enkel ticket categorie 1: € 39,00 pp en eigen vervoer is mogelijk. Je sluit in 

Antwerpen gewoon aan bij de groep. Wij zorgen voor je ticket. 

b. Supplement busvervoer en warme dagschotel: € 34,25pp.  

Samen: €73,25pp  

Inschrijven: door storting op onze rekening BE19 8508 3717 9312 met vermelding: 

Frascati alleen ticket €39,00 pp  

Frascati ticket, bus en maaltijd € 73,25 pp  

Uiterste datum van inschrijving vrijdag 9 september 



Maandelijkse wandeling: Dinsdag 2 augustus om 13u30 

Het weer is één van de dingen die we niet in de hand hebben bij het plannen van onze 

wandelingen. Wandelen in de zomer is plezant. De zon op onze huid en snuit kan deugd doen 

maar bij hoge temperatuur fysieke 

inspanningen doen zoals wandelen in open 

velden zonder schaduw kan zeer gevaarlijk zijn. 

Voor dinsdag wordt 28 graden voorspeld en de 

wandeling in Binkom is grotendeels door open 

velden. Daarom opteren we om deze mooie 

wandeling naar een latere datum te 

verschuiven. 

Als alternatief maken we een boswandeling in 

de directe omgeving van de Zoete Waters in Heverlee. 

We spreken af op de grote parking naast de Zoete Bron. De grote wandeling van 5 km vertrekt 

om 13u30. De kleine wandeling van 3 km vertrekt om 15u15. 

We kunnen voor carpooling zorgen. 

Vergeet bij warm weer vooral je flesje water niet.  

Gelieve in te schrijven bij secretaris@neosbierbeek.be of een seintje op het nr 0475/60 56 45 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit Leden Niet leden Uiterste datum 

Dinsdag 13 

september 

Kunst op de 

IJzerenberg 

€ 12,00 pp   Vrijdag 26 

augustus 

Donderdag 22 

september 

Daguitstap:  

land van Herve 

€ 70,00 pp € 75,00 pp Vrijdag 9 

september 

Zondag 13 

november 

Melodieën voor 

Miljoenen 

ticket €39,00 pp 

of 

€ 73,25pp: bus, 

eten & ticket 

 Vrijdag 9 

september 

 

 


