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Nieuwsbrief juli 2021 
 

Lezing: Dirigent Kris Stroobants  

 

Wanneer: donderdag 22 juli 

Uur: om 14u00  

Waar: in de H. Kruiskerk van Korbeek-Lo  

Gratis voor onze leden. 

 

Wij volgen strikt het basisprotocol cultuur. 

 

 
Jaarlijkse BBQ op vrijdag 13 augustus in De Velpe 
Kom mee genieten van de fijne momenten en de charme om weer samen te zijn. 

 

Prijs: leden € 30,00 

Niet leden: € 30,00 

In deze prijs zijn inbegrepen: 

• Receptie. 

• 3 stukken vlees 

• groenten buffet. 

• Koffie 

• Dessert 

 

 

Inschrijven door overschrijving op onze rekening tot uiterlijk 24 juli 

Start receptie om 16u00 

De BBQ start rond 17u00. 

Wij volgen strikt het basisprotocol horeca 

 

Heb je vrienden of familie die je nog eens wil uitnodigen, doe het nu en laat ze meteen kennis 

maken met onze vereniging. 

 

Niet vergeten:  
 

De corona tegoedbon van € 10,00 kan je omruilen  

voor 5 drankbonnetjes van € 2,00 

 

 



 

 

Daguitstap: donderdag 16 september 

We gaan naar de Mergelgrotten in Zichen-Bolder en we bezoeken een melkgeitenbedrijf in 

Riemst 

Prijs: Alles inbegrepen : €68,00 per persoon 

Inschrijven door storting op onze rekening  “daguitstap”  vóór 10 augustus 

Programma:  
Vertrek op de parking van de Ridderstraat in Korbeek-lo (in de 

nieuwsbrief van september zal het juiste uur van vertrek meegedeeld 

worden) 

9u15: ontvangst in restaurant” Delicia” voor koffie met een croissant 

10u15: Bezoek aan de mergelgrotten van Kanne. 

De gids van de grotten wacht ons op aan de ingang van de 

mergelgrotten. 

In Riemst komt de witte en zachtgele kalksteen aan de oppervlakte. En waar hij onder de 

grond blijft, halen arbeiders hem in grote blokken boven. Zo ontstaan de mergelgrotten, goed 

voor meer dan 300 km gangen. 

In de mergelgrotten van Zichen-Bolder vind je: 

 Wandschilderingen in houtskool,  

 Beeldhouwwerken in mergel zandsteen,  

 Fossielen uit de Krijtzee,  

 Tekeningen en inscripties.   

Je leert er ook alle details van de artisanale ontginningstechniek van de blokbrekers aan het 

mergelfront. 

12u15: Lunch in Brasserie: Dine’n-Ice 

Menu 

❖ Croque van huisgebakken brood met parmaham en grottenkaas, 

geserveerd met een roomsausje van grotchampignons 

 

❖ Millers stoofvlees met grottenbier, een fris slaatje en verse 

kroketjes en/of frietjes 

 

❖ Huisbereid ijs (vanille en chocolade), warme chocoladesaus en 

slagroom 

 

Formule voor de drank: Bij het binnen komen krijgt iedereen 3 jettons 

1 ervan dient voor de koffie achteraf. 

Voor een pintje of een frisdrank: 1 jetton  

Voor 1 glas wijn: 2 jettons 

 

14u30: Bezoek aan het Melkgeitenbedrijf! 
Inclusief: een glas geitenmelk of een kopje koffie 
Midden tussen de mooie ST-Hubertuskerk van Membruggen en het 

natuurgebied de Molenbeemd bevindt zich het melkgeitenbedrijf van 

de familie Noelmans-Peters. De bedrijfsleider neemt ons graag mee 

op tocht doorheen het bedrijf, dat vandaag 500 melkgeiten telt.  

We ontdekken het leven zoals het is op de geitenboerderij. 
16u00: Terug naar Bierbeek 



 

 

Maandelijkse wandeling: De mussenwijk en de kruidtuin in Leuven. 
Wanneer? Elke eerste maandag van de maand: maandag 5 juli 2021 

 

De eerste groep komt samen om 13u00 aan het standbeeld van Justus Lipsius. Ze vertrekken  

naar de Leuvense Mussenwijk, een wandeling van ongeveer 4 km. 

De Leuvense Mussenwijk is werkelijk een verborgen parel die bekendstaat om haar kleine 

arbeiderswoningen en smalle straatjes. Als je erdoor wandelt, krijg je zeker en vast niet het 

gevoel dat je je begeeft in het drukke Leuven. Je wandelt er 

vaak door zonder dat je het beseft. De wijk is dankzij de 

initiatieven van de sterke buurtwerking geëvolueerd van een 

grijze arbeiderswijk tot een groene gezellige plaats met daarbij 

een rijke geschiedenis. 

Het wordt een wandeling langs onbekende en vergeten paadjes 

Er is voorzien dat zij om 15u00 de tweede groep vervoegen in 

de kruidtuin 

De tweede groep komt samen om 15u00 aan de ingang van de kruidtuin. 

Allemaal samen wandelen we op eigen tempo door de 

kruidtuin. 

Er zijn zo van die plekken waar je wel honderd keer 

voorbij loopt zonder er ooit echt aandacht aan te 

besteden. De botanische tuin van Leuven, beter bekend 

als de Kruidtuin heet officieel de “Hortus Botanicus 

Lovaniensis” en het is zomaar even de oudste botanische 

tuin van België. 

Om 16u00 verzamelen wij in de Brusselsestraat 134 bij “elisa” 

Inschrijven is noodzakelijk: er worden dan plaatsen vrij gehouden in de 

taverne zodat we allemaal samen kunnen zitten om gezellig nog even na te 

praten. 

Inschrijven bij onze  secretaris@neosbierbeek.be tot zondagmiddag. 

Bus 7-8-9-en 380 stoppen in de Bondgenotenlaan en aan de kruidtuin. 

 

 

Melodieën voor Miljoenen: maandag 15 november 2021 
Dansen van Moskou tot Madrid 

In tegenstelling tot alle voorgaande jaren, zijn we in 2021 in het 

najaar te gast in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal waar Neos 

huisorkest Frascati Symphonic ons wederom muzikale pareltjes zal 

voorschotelen.  

Dit keer gaan we “ Dansen van Moskou tot Madrid” 

De reis door Europa start vanzelfsprekend in Wenen. De Straussen 

zijn de nationale trots van Oostenrijk en zorgen voor vuurwerk van 

bij de start. Met de polka “Eljèna Magyar” van Johann Strauss 

maken we een excursie naar buurland Hongarije en een polonaise van Tsjaikovski brengt ons 

naar het magistrale Rusland.  

De vader van de Berlijnse operette, Paul Lincke, brengt ons dichter bij huis. En natuurlijk 

wordt ook Parijs, het kloppende hart van Europa, niet vergeten. Offenbach, Ravel en Ganne 

doen de stad der liefde alle eer aan. Enkele hoogtepunten uit Bizets ”Carmen”  brengen ons in 

zwoelere sferen. Na Berlijn en Parijs is het tijd om te reizen naar het zuiden. In Italië 

aanbidden we de zon met ” O sole mio” en het grillige Madrid komt dan weer tot leven in 

Rimski-Korsakovs “Capriccio Espagnol ” 



 

 

Het symfonisch orkest van Frascati Symphonic floreert met dit bonte programma. Tegelijk 

zorgen de solo’s en duetten voor sopraan en tenor voor onvergetelijke hoogtepunten.  

Leun achterover en laat je meevoeren.  

 

Waar: Koningin -Elisabethzaal in Antwerpen 

Prijs: Ticket eerste categorie: € 39,00 pp 

Supplement busvervoer en warme dagschotel: € 34,00pp 

Inschrijven door storting van € 73,00 pp op onze rekening vóór 3 september 

 

Daens:  
Er kan nog ingeschreven worden tot uiterlijk 19 juli voor de 

avondvoorstelling op vrijdag 24 september. Er wordt vooraf gegeten. De 

voorstelling eindigt om 21u15. 
De bussen vertrekken onmiddellijk huiswaarts. 

 

Nationale quiz: Donderdag 23 september 2021 
Waar: CC De Velinx te Tongeren 

Spelletjes, puzzels, raadsels, een weetjes- of kennisquiz: het staat in coronatijden bijna 

dagelijks op het menu. De winnaars van de provinciale voorrondes van 2019 zullen dus 

scherp aan de aftrap verschijnen voor de laatste ronde, onze zoektocht naar de Slimste Neos-

club van Vlaanderen. Neos Limburg is dit jaar gastprovincie. 

De deelname en het vervoer van de kandidaten wordt door de club betaald. 

Wie zich geroepen voelt om mee te doen kan contact opnemen met onze 

secretaris. De Provinciale voorrondes starten terug in november 2021. 

 

Hallelujah, het Neos-bier is er! 

In het Neos-magazine heb je vast en zeker gelezen dat er leven is in onze brouwerij. 

Sta jij ook te popelen om het Neos-biertje te proeven dan kan dat.  

We kochten 2 kartons, ze worden eind augustus geleverd. 

We brengen ze mee naar onze volgende activiteit(en) je kan dan tegen de normale prijs een 

biertje kopen om te proeven.  

Laat ons weten hoe het Neos-biertje volgens jou smaakt via 

welkom@neosvzw.be. 

Bij Neos gaan we voor duurzaam, dus krijg je statiegeld (0.10 euro) voor je 

flesje. Je kan dit binnenbrengen bij je lokale drankenhandelaar of supermarkt.  

De opbrengst van de verkoop gaat naar de Neos Buddy’s-werking en de 

solidaire campagne Neos met een hart. 

 

 

 13 augustus 

2021 
BBQ € 30,00 pp 

Niet Lid 

€ 30,00 

Uiterste datum: 

24/07/2021 

16 september 

2021 
Daguitstap € 68,00 pp 

Niet lid 

€ 75,00 pp 

Uiterste datum: 

10/08/2021 

30 september 

2021 
Daens € 88,00 pp  

Uiterste datum: 

19/07/2021 

15 november 

2021 

Melodieën voor 

Miljoenen 
€ 73,00pp  

Uiterste datum: 

03/09/2021 


