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Laat 2020 maar vlug gaan 

Hopelijk kunnen we in 2021 terug dicht bij elkaar staan 

Zonder smikkelwikkel of veel gel 

Ook geen afstand houden weet je wel 

Terug samen komen binnen of in de natuur 

Met onze hele groep en niet alleen je beste buur. 

Welkom in het werkjaar 2020-2021. Het jaar van de hoop. 

Wij hebben met de gebruikelijke zorg een jaarprogramma uitgewerkt. Wij zullen er binnen de 

grenzen van wat kan en mag, maximaal zijn voor onze leden. 

Er mag veel niet deze dagen maar bewegen 

gelukkig nog wel. Buiten sporten maakt je hoofd 

vrij en houdt het lichaam gezond. 

Daarom heeft Neos voor zijn leden een mooi 

initiatief: 

5 schitterende Winter- wandel-zoektochten, ééntje 

in elke Vlaamse provincie.  

Iedereen die graag wandelt komt zeker aan zijn 

trekken. De wandelingen kunnen op eigen houtje 

gedaan worden. Met je gezin. Hopelijk terug in 

groep of met vrienden maar dat is afhankelijk van 

de corona-maatregelen. 

INSCHRIJVEN: 
Bij onze secretaris@neosbierbeek.be  

Vooraf inschrijven is absoluut noodzakelijk! 

Indien je een papieren versie van de brochure wenst 

laat je dit bij je inschrijving weten. 

De digitale versie van de brochure is GRATIS, de 

papieren versie kost €3 en wordt naar de secretaris 

gestuurd die ze bezorgd aan de deelnemers.  

In de brochure staat alle praktische informatie, de verschillende wandelroutes, het 

wedstrijdreglement en uiteraard de wedstrijdvragen.  

Let op, de digitale en papieren brochures zijn beschikbaar vanaf 4 januari. Ze worden 

vanaf dan verstuurd en verspreid. 
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Zodra de vaccinatiecampagne op kruissnelheid komt, zullen we terug volop gas geven en de 

voorbije turbulente maanden kunnen vergeten. Nu moeten we nog even de opgelegde regels 

correct opvolgen, jammer genoeg ook met Kerst en Nieuwjaar.  

Dit is de enige manier om nadien stelselmatig te kunnen versoepelen naar het “nieuwe 

normaal”. Blijf ook uw kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden, kennissen en buren 

verder motiveren. Wij snakken allemaal naar gezellige en veilige bubbelcontacten.  

Samen volhouden zal ons helpen om te zorgen voor een veilige overgang van oud naar nieuw. 

Intussen blijven we mailen of skypen, telefoneren, of mooie Kerst- en Nieuwjaarskaartjes 

sturen, dat zal zeker deugd doen en de eenzaamheid doorbreken. 

Laten we beginnen met het goede nieuws: Feest 25 jaar Neos Bierbeek 

We hebben een nieuwe datum vastgelegd voor het feest in het Berkenhof ter gelegenheid van 

het 25 jarig bestaan van Neos Bierbeek. 

Alles hangt natuurlijk af van de toestand op dat ogenblik maar hou voorlopig 24 juni in de 

namiddag vrij. 

Voor de nieuwe leden die ons vervoegd hebben herhalen we nogmaals onze afspraak. 

Leden betalen €25,00  

Niet -leden zijn ook welkom maar betalen het volledige bedrag van €79,00 

De jaarlijkse reis: Thüringen 2020/2021: 

De oorspronkelijke reis naar Thüringen was tot juni 2021 uitgesteld. De inschrijvingen 

zouden begin 2021 terug geopend worden. Door de onzekerheid omwille van Corona blijft het 

onzeker dat ook de uitgestelde reis zal kunnen doorgaan. 

Het bestuur heeft dan ook in samenspraak met Omnia de beslissing genomen om deze reis te 

annuleren. 

De leden die reeds ingeschreven waren kregen een voucher voor het reeds betaalde voorschot. 

Deze vouchers vallen onder de reglementering van de overheid i.v.m. Corona. 

Vanaf 12 juni 2021 kan je terugbetaling aanvragen. De vouchers moeten terugbetaald worden 

binnen de wettelijke termijn van maximum van 6 maanden na de vervaldag. 

Leden die een voucher ontvangen hebben zullen in de loop van april/mei volgend jaar een 

nota ontvangen met duidelijk uitleg over hoe de terugbetaling aangevraagd moet worden. 

Voordracht: Orgaandonatie en transplantatie op 18 februari 

De spreker Noël KEIRSBILCK is zelf getransplanteerd. Het spreekt vanzelf dat we geen 

onnodig risico willen nemen. De voordracht wordt verschoven naar een latere, veiligere 

datum.  

Stand van zaken van de lidmaatschappen 2021  

Momenteel hebben een 75 tal leden van de 110 hun lidmaatschap 2021 hernieuwd! We hopen 

dat de overige clubleden dit goede voorbeeld tegen eind december zullen volgen. Wij zien er 

in elk geval naar uit om jullie allemaal ook in 2021 te verwelkomen op onze activiteiten. 

Wil je lid blijven, gelieve dan €37.00 over te schrijven op onze rekening  

BE19 8508 3717 9312 

De lidkaarten zullen samen met de cadeaubon en het programma eerstdaags in jullie bus 

vallen. 

Ons voltallig bestuur wenst jullie alleszins een gezellig eindejaar, samen met je veilige 

knuffel- en bubbelcontacten.  

Proost en tot weldra… 


