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Nieuwsbrief Februari 2021 

Beste clublid  

Het zal wel tussen de oren zitten, maar het officieel afsluiten van 2020 deed ons deugd, veel 

meer nog dan in andere jaren toen het met vuurwerk en feestgedruis werd ondersteund. 

We moesten heel wat missen: heel wat activiteiten en gezellige feestjes konden niet doorgaan, 

maar ook jullie hebben we enorm gemist. 

We blijven natuurlijk positief en proberen met onze dagelijkse mailtjes het contact met jullie 

toch te onderhouden. 

Hoopvol kijken we naar de toekomst, ook al moeten we wellicht nog wachten tot maart 

vooraleer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn. 

 

Al de lidkaarten zijn ondertussen verdeeld.  

Samen met jullie lidkaart stuurden we elk lid een cadeaucheque 

van € 10,00. Bewaar deze goed. Je kan hem omruilen voor drank 

bonnetjes op de BBQ of de Kaas en Wijnavond. 

Het is een waardering voor jullie solidariteit met onze club. 

 

De lezing in maart is afgelast en de lezing van april wordt nog even uitgesteld . We hopen op 

een heropstart in april met prof. dokter Hendrik Cammu. 

 

 

 

In deze nieuwsbrief durven we toch al een concrete activiteit 

in de maand juni aankondigen… en wat voor één! 

Als iedereen veilig gevaccineerd is en we terug mogen 

samenkomen dan gaat de feest van 25 jaar Neos Bierbeek in 

“Het Berkenhof” zeker door. 

Nieuwe datum is donderdag 24 juni (natuurlijk onder 

voorbehoud) 

 

  

 

De Winter Wandel Zoektochten zijn een onverhoopt succes. Zie 

uitleg in onze vorige nieuwsbrief. 

Doorheen het land zijn leden op stap. Er wordt genoten van de 

natuur, Neos Nationaal krijgt prachtige beelden binnen maar ook 

foto’s met modderige schoenen passeren de revue. 

Maar het allerbelangrijkste, geniet van de wandeling(en)!  

Nog geïnteresseerd in de brochure, geef snel een seintje aan 

onze secretaris@neosbierbeek.be 
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