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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

Hoeft het nog gezegd: COVID-19 verandert ons leven. Met een roze bril keken we hoopvol 

naar 2021 en geloofden we dat corona voornamelijk beperkt kon blijven tot het rampjaar 

2020. Niets is minder waar. We beleven momenteel de vierde coronagolf op rij en opnieuw 

neemt de overheid extra beperkende maatregelen. 

Het Provinciaal bestuur van Neos Vlaams Brabant besloot om de nog geplande activiteiten 

voor 2021 uit te stellen naar een latere datum. 

Voor het optreden van Lais en de voorrondes van de Quiz zullen de inschrijvingen en de 

tickets terugbetaald worden. 

Voor het jubileum waarvoor de inschrijvingen liepen tot 6 november kwamen de meeste 

annulaties binnen een week voor de feest. Helaas kan er dan niet meer terugbetaald worden. 

Alle voorbereidingen met de feestzaal waren gemaakt. Hiervoor rekenen we op jullie begrip. 

We blijven echter verder plannen. Annuleren zijn we ondertussen gewoon geworden, en 

afspraken moeten nu eenmaal lang op voorhand gemaakt worden. Alle afspraken zijn dus 

onder voorbehoud. 

Het is december en dat betekent dat de feestdagen naderen. Overal zie je de kerstspulletjes al 

weer tevoorschijn komen. De geur van dennenbomen roept bij ons een kerstgevoel op. Als er 

dan ook nog gezellige lichtjes en glanzende kerstballen in hangen is het helemaal compleet. 

Dinsdag 21 december: We gaan die kerstsfeer opsnuiven in Brussel. 

Brussel kan u op vele manieren bezoeken. Wij doen dit met een 

gegidste wandeling via haar overdekte gaanderijen  

Elke overdekte gaanderij heeft zijn geschiedenis en stijl en allen 

zijn betoverend mooi. Deze originele wandeling zorgt dat u 

Brussel anders bezoekt. 

We hopen natuurlijk dat deze wandeling mag doorgaan. We zullen 

zeker de coronaregels naleven en houden jullie op de hoogte  

Je kan nog inschrijven tot 9 december door storting van € 23,00 op onze rekening. Leden die 

inschreven worden verwacht om 13u45 in de lokettenzaal van het Centraal Station. (Horta-

galerij) 



 

 

Vrijdag 3 december: HOLIDAY ON ICE kan doorgaan 

Met 11 leden trekken we op vrijdag 3 december 2021 naar de Lotto 

Arena te Antwerpen voor Holiday on Ice: Supernova. 

Opstapplaats Parking Torfs-Leenbakker, Ridderstraat 6 (zijstraat 

Tiensesteenweg), Korbeek-Lo om 10u30  

OPGELET: Om toegang te krijgen tot het concert zal er gewerkt 

worden met een Covid Safe Ticket en worden de maskers ook tijdens 

de voorstelling opgehouden. 

Zonder dit certificaat komt u er niet in. Er kan ter plaatse NIET getest worden. Er wordt 

uitgekeken naar bijkomende restaurants om aan de regel van tafels van 6 pp te voldoen. 

HERNIEUWING LIDGELD: graag vóór 1 januari 2022 

Na heel wat mooie en geslaagde activiteiten loopt ons werkjaar 2021 op zijn einde. De agenda 

voor volgend jaar staat ondertussen vast. Bij een nieuw werkjaar komt natuurlijk ook de 

hernieuwing van de ledenbijdrage. 
Dat kan u doen door – vóór 1 januari 2022 – €37,00 over te schrijven op onze rekening: 

BE19 8508 3717 9312.  

Velen deden dit al. Waarvoor dank. 

 

Donderdag 13 januari 2022  

staat onze Algemene vergadering met Nieuwjaarsdrink gepland in 

het Buurthuis:  

Hou alvast deze datum vrij. 

 

 

 

De tekst van de lezing van Nico Bijnens is ondertussen toegekomen bij Marie-Paule. 

Wie interesse heeft kan een mailtje doen aan vorming@neosbierbeek.be 

Voor de laatste dagen van het jaar wenst het ganse bestuur jullie veel 
liefde, warmte en gezelligheid met elkaar. Blijf vooral gezond. 

Corona mag ons niet weerhouden om vooruit te blikken – en te dromen van mooie 

bestemmingen – naar het voorjaar van 2022.  

Inderdaad het nieuwe jaar kondigt zich stilletjes aan en dat betekend uitzien naar een 

volgende buitenlandse trip. 

We kozen voor een "Citytrip naar Lyon met de TGV 12-16 juni 2022” 

Op deze manier moeten we geen lange afstand in de bus zitten, vermijden we de files en 

kunnen we onderweg af en toe even onze benen strekken. 



 

 

HET PROGRAMMA: 

DAG 1: 12/06/2022 Leuven – Lyon 

Vertrek: vanuit Leuven naar Brussel-Zuid. 

Om 10u17 nemen we de TGV naar Lyon: aankomst in Lyon om 14u00. 

Bij aankomst transfer naar de stad met privé autocar voor een panoramische stadsrondrit van 

+/- 1u30. 

Daarna doorrit naar uw hotel voor Check-in en avondmaal. 

DAG 2: 13/06/2022   Lyon 

Vandaag bezoeken we verschillende hoogtepunten van deze 

veelzijdige stad, met een begeleid bezoek aan Vieux Lyon en aan 

Fourvière. 

In de namiddag bezoek aan La Presqu’île, 

het stadscentrum op een schiereiland 

tussen de Saône en de Rhône, doet met 

zijn klassieke pleinen, fonteinen en 19de-eeuwse gebouwen in veel 

opzichten denken aan Parijs. 

‘s Avonds diner cruise op de Rhône en de Saône (20u-23u). 

DAG 3: 14/06/2022 Lyon / Beaujolais 

Daguitstap naar het zuidelijke deel van de Beaujolais, ook het 

land van de Gouden Stenen of “Klein Toscane” genoemd. 

We bezoeken het pittoreske middeleeuwse dorp Oingt, terecht 

geklasseerd als één van de mooiste dorpen van Frankrijk. 

Terugkeer naar Lyon en avondmaal in het hotel. 

DAG 4: 15/06/2022 Lyon 

Volledige dag stadsbezoek aan Lyon met in de voormiddag begeleid 

bezoek aan de wijk Croix-Rousse. 

‘s Namiddags bezoek aan de moderne wijk van La Confluence, met 

bezoek aan het nieuwe Musée des Confluences en een panoramisch 

boottochtje. 

's Avonds wandeling naar Brasserie Georges voor het avondmaal (afhankelijk van de ligging 

van het hotel). 

DAG 5: 16/06/2022 Lyon - Leuven 

Vrije tijd tot aan de terugreis. 

Transfer met de autocar naar het treinstation van Lyon Part-Dieu. 

Terugreis naar Brussel met de TGV vertrek om 11u00.  

Aankomst in Brussel om 15u33. 

Doorreis met de trein naar Leuven. 

Prijzen en voorwaarden volgen kortelings maar noteer alvast de data 12-16 juni 2022 in 

uw agenda! 

We zullen verblijven in een uitstekend centraal gelegen 4-sterren hotel. 

De prijs zal afhangen van het aantal deelnemers en zal schommelen rond de € 1300,00 pp. 


