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NIEUWSBRIEF JUNI 2021 

 

 

Goed nieuws! De ‘cijfers’ dalen momenteel dag na dag. Bovendien kreeg ruim 95 % van de 

65-plussers een eerste prik. Heel wat van onze leden zelfs al een tweede. Wellicht zullen 

midden juli de meesten onder ons volledig gevaccineerd, dus volledig ‘safe’ zijn geworden. 

Dat is de sleutel voor het nieuwe normaal, ook voor onze club. U kent onze visie: we komen 

zo snel mogelijk ‘in het echt’ bijeen als het veilig, gezond én gezellig kan. We gaan er dus 

van uit dat eind juli, te kunnen doen. Dan kunnen we elkaar opnieuw in alle vertrouwen 

terugzien. 

Lezing: door dirigent Kris Stroobants 

KRIS zal ons vertellen over zijn grote passie "het 

Frascati Symphonic orkest" en hoe een dirigent er op 

toeziet dat iedereen in harmonie zingt of speelt, en op het 

juiste moment zijn taak vervult. 

Kris Stroobants, Beginnend als (barok) trompettist 

ontwikkelde zijn muzikale carrière tot orkest dirigent. Zo 

schopte hij het tot gastdocent en -dirigent aan het 

conservatorium van Maastricht alsook dirigent en arrangeur in het Vlaams Muziek Theater. 

In het buitenland dirigeerde hij reeds de Wiener Sinfonietta, de Berliner Sinfonietta, het 

Random Chamber Orchestra, Les Frivolités Parisiennes en recent het Cairo Symphony 

Orchestra. 

Momenteel is hij als chef-dirigent en artistiek directeur de drijvend kracht achter het Leuvense 

orkest Frascati Symphonic dat in 2017 reeds zijn 10de verjaardag mocht vieren. Hiermee 

kwam het al tot enkele concerttournees door China. 

Na de lezing volgt er een klein mini concert, in de kerk, met Kris aan de klavecimbel samen 

met violist Delejan Brynaert 2de viool bij  'Frascati Symphonic' en tutti 1ste viool bij 'Lumen 

Symphoncum'. 

Waar: in de kerk H. Kruis te Korbeek-Lo 

Wanneer: Donderdag 22 juli om 14u00 

Inschrijven is verplicht vermits we het aantal deelnemers per activiteit moeten beperken. Dit 

doe je door een mailtje te sturen naar onze secretaris@neosbierbeek.be vóór 4 juli 

Voor onze leden is deze activiteit gratis. 

Zorg dat je op tijd inschrijft want na de uiterste datum stellen we de inschrijvingen open voor 

niet leden. Jullie hebben dus de ganse maand juni om in te schrijven. 

Niet leden betalen € 10,00 



Voor de wandelaars onder ons: Wandelen langs de vijvers van BELLEFROID 

Goed nieuws voor natuurliefhebbers en wandelaars: het 

tweede en laatste stuk van de wandelroute rond de vijvers 

van Bellefroid in Wilsele een verscholen stukje natuur naast 

de vaart is aangelegd en open voor het publiek. Daardoor is 

het mogelijk om volledig rond de zuidelijke vijver van het 

domein te wandelen. 

Het domein bestaat uit twee grote vijvers en is 21 hectare 

groot, dat is 6 hectare groter dan de vijvers van de Abdij van 

Park. 

Veel wandelaars zullen versteld staan van alle pracht die hier in en langs het water te vinden 

is. 

Om de fauna en flora zo goed mogelijk te behouden en te versterken is er rond de noordelijke 

vijver geen wandelpad aangelegd. Je vindt hier enkel natuurlijke schoonheid en rust, daarom 

blijft die afgesloten voor bezoekers. Er zijn wel kijkwanden geïnstalleerd om de vijver te 

bewonderen.  

Er is een grote diversiteit aan vogels: Eenden, ganzen, zwanen, uilen en spechten. Ook andere 

dieren hebben hier hun thuis: egels, marters, reeën en zelfs de bever. 

Wist je trouwens al dat de vijvers van Bellefroid in 1940 werden 

aangelegd om karpers te kweken? De activiteit stopte pas in de jaren 

80. Het houten beeld dat in de vijvers werd geplaatst verwijst duidelijk 

naar dit kweekverleden. 

De wandeling rond de vijver is ongeveer 1,600km lang met een goed 

aangelegd pad in houtschilfers. Goed doenbaar voor leden die niet gewoon zijn om grote 

afstanden af te leggen maar toch even de natuur willen opsnuiven na de lange lockdown. 

Wie verder wil kan mee met Mieke. Zij maakt nog een lus langs de vernieuwde brug aan de 

vaartkom en komt via een wandelpad aan de Dijle en het Fort van Wilsele (met zijn visvijver) 

terug naar de Sportschuur. Alles samen ongeveer 6,5 km. 

Er is een mooi terras aan de ingang.  

Wanneer: maandag 7 juni om 14u30 aan De Sportschuur, Brandweg 8 in Wilsele-Dorp 

Inschrijven: Tot zaterdag 5 juni 

voorzitter@neosbierbeek.be of uitstappen@neosbierbeek.be 

Bereikbaarheid :  

Met de bus: lijn 5 of 6 richting Wijveld Wijgmaal of Wakkerzeel. Beide bussen stoppen aan 

de Sportschuur. 

Er is voldoende gratis parking aan de sportschuur. 

 



Online Neos-evenement: 22juni 2021  
Samen genieten van een live voordracht: FRAUDE OF ECHT?  

Veilig op het internet met BEEGO. 

Het wereldwijde web brengt ook wat gevaren met zich mee, waaronder 

phishing. 

Phishing is een algemene term voor online oplichting waarbij cybercriminelen proberen 

misbruik te maken via valse websites, e-mails, berichten enzovoort. Op die manier willen ze 

je nietsvermoedend laten inloggen met je inlognaam en wachtwoord of creditcardgegevens. 

Gelukkig zal Beego, onze partner in digitale ondersteuning, ons vertellen hoe we phishing 

kunnen herkennen én hoe we ons ertegen kunnen wapenen.  

 

Beego is een startup die IT-studenten inzet om je te 

helpen met al je digitale toestellen en problemen. 

Heb je bijvoorbeeld hulp nodig met het installeren 

van je nieuwe smart-tv of heb je liever wat meer 

uitleg over je tablet? Beego selecteert de student met 

de juiste expertise die jou kan verder helpen wanneer 

jij dat wil. Thuis of van op afstand. 

 

 

Afspraak: dinsdag 22 juni van 15u tot 17u. 

Je kan vanaf 1 juni inschrijven bij onze secretaris@neosbierbeek.be  tot uiterlijk 18 juni 

De secretaris zal de link doorgeven aan de leden die ingeschreven zijn.  

Deze webinar is live en moet dus op het aangegeven uur bijgewoond worden. 

 

 

 

 

Jaarlijkse BBQ 
 

Als onze planning kan behouden worden komen we vrijdag 13 augustus 

samen voor onze jaarlijkse BBQ. 

We rekenen natuurlijk op mooi weer. Alles zal aangepast worden aan de 

regels die de overheid ons op dat ogenblik oplegt. 

Meer info en start van inschrijvingen in onze tussentijdse nieuwsbrief. 

 

 

 

Droevig nieuws 
 

Op 12 mei namen we afscheid van Agnes Gisgand. Dankbaar denken 

we terug aan de reizen naar Griekenland en Slovenië waaraan ze samen 

met haar echtgenoot André deelnam We hebben Agnes erg 

gewaardeerd als een vriendelijke, enthousiaste en positieve vrouw. 


