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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 

De lidkaarten zijn ondertussen tot bij jullie geraakt. 

De coronamaatregelen zijn inmiddels al bijna 2 jaar realiteit. Als 

vereniging van vrijwilligers is het niet eenvoudig om contact te 

houden, of de werking verder te zetten. 

Maar we geven ons niet gewonnen en doen al het mogelijke om 

contact te houden op een veilige manier. Onze droom is: weer 

mogen genieten van Neos en elkaar. 

We hebben echter niet stil gezeten. 

We maakten een flyer om onze vereniging in de kijker te zetten. De postbodes bezorgden 

deze flyer in 3176 brievenbussen in onze 4 deelgemeenten. 

Ook onze website kreeg een schoonmaakbeurt. Wil je eens gaan kijken? gewoon 

www.neosbierbeek.be intikken. 

Lezing: “Europa na Corona” door Rob Heirbaut. 

Donderdag 17 februari om 14u00 in het Borrecafé 

- Welke impact heeft de coronacrisis op Europa?  

- Wat kan Europa doen om uit de crisis te geraken? 

- Is het opnieuw ieder voor zich? 

Rob Heirbaut is geboren in 1967. Hij is sinds 2002 verslaggever bij de VRT-nieuwsdienst. 

Samen met professor Hendrik Vos schreef hij in 2019 het boek  “Hoe Europa ons leven 

beïnvloedt” voor dit boek kregen ze de Wablieft-prijs voor klare taal. 

Onze lezingen zullen voortaan plaatsvinden in het Borrecafé. 

Eerste voorwaarde is uiteraard dat dit op een verantwoorde en gezonde 

manier gebeurt. 

- Het Covid Safe ticket is niet verplicht tot 50 pp maar als organisator 

vragen we wel om het te tonen bij het binnen komen. 

- Ontsmetten van handen bij het binnen komen 

- Dragen van je mondmasker ook als je zit. 

- Om de luchtkwaliteit te garanderen zullen we een CO2 meter plaatsen. 

Voor onze leden is de lezing gratis. 

Let Op: Gelieve in te schrijven door middel van een mailtje aan secretaris@neosbierbeek.be 

of telefonisch op het nummer 016/460919. Het is belangrijk voor de verzekering en de contact 

opvolging. 

Niet leden betalen € 10,00 inkom: door contactopvolging proberen we samen te verhinderen 

dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Daarom zullen we aan niet-leden die niet inschreven 

vragen aan de kassa hun telefoonnummer achter te laten.  



Uitnodiging Provinciale Wandeling Leuven 

De Jefkeswandeling in Leive  

Neos Leuven nodigt in samenwerking met Neos Vlaams Brabant alle clubs uit om te 

wandelen in Leuven. 

Wanneer? Dinsdag 22 maart  in de namiddag  

Vertrek en aankomst:  in de St Geertrui-abdij, 

Halfmaartstraat  Leuven. 

Samenkomst om 14.00u  aan de St Geertrui-abdij.  

Onze wandeling zal eindigen rond 16.30u à 

16.45u, waarna we kunnen genieten van onze 

sandwiches, taart, koffie en drankje 

Thema? In de jaren zestig was het kerkje van de “Picpussen” een ware bedevaartsplaats op 

19 maart, feestdag van de H. Jozef. Biddend kwamen hele rijen pelgrims te voet van aan het 

station tot aan het kerkje. Dat is compleet verleden tijd … althans dat dachten wij bij Neos 

Leuven. Wil je kennis maken met de evolutie van Leuven in de voorbije decennia, moet je 

zeker deelnemen aan onze Jefkeswandeling. 

Praktisch: We vertrekken in groepjes van ongeveer 20 wandelaars. 

We bezoeken (in willekeurige volgorde) het graf van “Jozef” Deveuster, Pater Damiaan, we 

wandelen door het Dijlepark, het Groot Begijnhof, passeren meermaals de vroegere 

stadspoorten, de veelvuldig aanwezige colleges, ontdekken enkele recente stadskern 

vernieuwingsprojecten waaronder “de doorn in het oog van Louis Tobback”, maken kennis 

met de St Geertrui-abdij, wandelen door het recente Sluispark in de volledig heraangelegde 

Vaartkom, ontdekken het Klein Begijnhof, passeren het “sterfhuis”, de Janseniustoren en nog 

tientallen andere ongetwijfeld onbekende pareltjes die Leuven te bieden heeft. Onderweg 

krijgen jullie natuurlijk deskundige uitleg over de stadskernvernieuwing en de evolutie van 

onze stad in de voorbije jaren. 

Opgelet: Het is een vlakke stadswandeling van ongeveer 5,8 km, we moeten wel enkele 

trappen overbruggen. De wandeling is dus niet toegankelijk voor rolstoelen of rollators. 

Bereikbaarheid:  

We raden aan om met de trein tot Station Leuven te komen en dan de bus van De Lijn te 

nemen naar de Halte “Half Maartstraat”.  

Op perron 4 heb je elke 10 minuten de keuze tussen : 

- Bus  4 richting Herent 

- Bus  5 richting Wijgmaal Wakkerzeel  

- Bus  6 richting Wijgmaal 

 

Kom je met de wagen: Parking Vaartkom (aan de Lidl) op Engels plein 32 te Leuven.  

Gelegen op 700 meter van de St Geertrui-abdij.   

We zullen richtingaanwijzers voorzien van de halte Half-Maartstraat en van Parking 

Vaartkom naar de abdij. 
 

Inschrijven:  

- Door storting van 15 euro per persoon op onze rekening BE 19 8508 3717 9312 tegen 

uiterlijk 1 maart 2022 

- Om organisatorische redenen kunnen na deze datum geen inschrijvingen meer 

aanvaard worden. 

- Bij annuleringen worden de deelnamekosten niet terugbetaald. 



- De betaling geldt als inschrijving. 

- Organisatie volgens de op dat ogenblik vigerende coronamaatregelen. 

- Opgelet:  “Vol is vol” – volgorde van betaling deelnameprijs zal bepalend zijn. Dus 

snel beslissen. 

Inbegrepen: op het einde van de gegidste wandeling = 2 sandwiches (keuze uit éne me heps, 

éne me kees of éne me crabsaloot - dixit Big Bill) + ne Stella of frisdrank & koffie à volonté 

met e stuk toort. 

 
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 

Andrea Bocelli: zaterdag 5 maart 2022, 20u, Sportpaleis, Antwerpen 

Bijna twee jaar geleden zou de Italiaanse tenor naar België komen. 

Nu, twee jaar later, is het eindelijk zover en zijn we begin maart te 

gast in het Antwerpse Sportpaleis.  

De bus-routes worden een maand van tevoren, begin februari, nog 

eens per mail bezorgd aan voorzitters en secretarissen zodat jullie de 

laatste info hebben. De tickets die geldig bleven worden de dag zelf 

bezorgd in de bus. 

 

Citytrip met de TGV naar Lyon 
 

Er kan nog tot 10 februari ingeschreven worden. 

Info: reizen@neosbierbeek.be  of  0472 795011 

Je vindt alle info over de uitstap ook op onze website 

www.neosbierbeek.be  



 

Theater Onderland met Dimitri Leue 

Dinsdag 19 april van 14u00 tot 16u00 

 

Op de dag dat Robbert Rigurson gelauwerd zou worden voor zijn visionaire innovaties, stort 

zijn goudmijn in. Dat het goud onder de stad lag, maakt van het drama een ramp. Paraplu’s 

worden opengetrokken, vingers worden gewezen. 

“Moet iedere stad waar een vliegtuig overvliegt worden geëvacueerd omdat vliegtuigen 

kunnen neerstorten?" 

“Wie er verantwoordelijk is? Maakt dat nog iets uit? Gaat dat iets veranderen aan de feiten?” 

Na “GENOEG” slaan Warre Borgmans, Alice Reijs, Michael Pas en Dimitri Leue weer de 

handen in elkaar. Deze keer versterkt door Laura François. 

Ze creëren weer een situatie die je op de seconde kan volgen. 
Deze keer niet in de arena van de politiek, maar in het circus van een ramp. 

Spel: Alice Reijs, Laura François, Warre Borgmans, Michael Pas en Dimitri Leue 
Spelcoach: Pieter Embrechts 
Tekst: Dimitri Leue 
Kostuums: Eva De Mul 
Scenografie: Stef Appelen en Dimitri Leue 
Muziek: Antoon Offeciers 
Beeld: Diego Franssens 

Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid 

via Flanders Tax Shelter. 

Locatie: Theaterzaal De Zandloper,Kaasmarkt,75 Wemmel. 

Ticket + collegiale drink na de voorstelling: 26 euro per persoon. 

Busvervoer: 15 euro per persoon. 

Samen: € 41,00 per persoon te betalen op onze rekening BE19 8508 3717 9312 met 

vermelding " Onderland" uiterlijk tot vrijdag 25 maart 

Bij annuleringen worden de deelnamekosten niet terugbetaald. 
De betaling geldt als inschrijving. 
 

ↆↆ 



 

Begin maart starten we terug met onze maandelijkse wandelingen.  

Opgelet: Vanaf maart 2022 zullen we elke eerste dinsdagnamiddag in plaats 

van maandagnamiddag wandelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor op het prikbord 

22 maart 2022 
Provinciale  wandeling 

Leuven 
€ 15,00 PP 

Uiterste datum : 

1 maart 

3 juni  2022 The Magic of Motown € 79,25 PP 
Uiterste datum 

8 april 

19 april 2022 Theater Onderland € 41,00 PP 
Uiterste datum 

25 maart 2022 


