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NIEUWSBRIEF JUNI 2022 
 

HIP HIP HOERA voor Onze Borrelaars. Neos Bierbeek is geselecteerd voor de 

Nationale Finale. 

Oost en West Brabant had 26 ploegen die in voorrondes 

tegen elkaar uitkwamen. Onze ploeg slaagde er in om 

zich te plaatsen bij de 12 ploegen met de beste punten 

en mocht verder naar de Finale. 

Van deze 12 overgebleven ploegen eindigden ze op de 

3de plaats. De 3 beste ploegen uit elke provincie gaan 

nu wedijveren voor de tittel van "Slimste NEOS-club 

van Vlaanderen 2022". Voor Vlaams-Brabant zijn dat: 

Merchtem, Diest en Bierbeek. 

 

Deze nationale finale is gepland op dinsdag 25 oktober 2022 in Sint-Gillis Waas. 

 

 

Natuurwandeling rond de vijvers van Park Heverlee op dinsdag 7 juni 

De wandeling die aangekondigd was kan helaas niet doorgaan omdat er verschillende bomen 

op het wandelpad liggen.  

In de plaats daarvan gaan we naar Park Heverlee voor een wandeling rond de vijvers. 

Voor de grote wandeling (± 5 km) komen we 

bijeen om 13u30 aan de Sint Janspoort.  

Deze prachtige historische site loont zeker de 

moeite om rond de vijvers te wandelen om zo 

een zicht te hebben op de abdij van aan de 

andere kant van het water. De jongste jaren 

wordt er veel geïnvesteerd in de abdijsite, met 

een langetermijnvisie. Mooie poorten (begin 

18de eeuw), de abdijkerk, de oude begraafplaats, de watermolen (in gebruik als brasserie) en 

de vijvers; het is een interessante plek, waar de geschiedenis zindert. 

Het mooie gebouw van de abdij geeft je gedurende heel de wandeling een rustgevend 

richtpunt in de mooie omgeving en biedt afwisseling tussen bosweg, holle weg, veldweg, 

dreven en weiden. 

Om 15u00 pikken we op dezelfde plaats de wandelaars voor de kleine 

wandeling(± 2,5 km) op. 

Na de wandeling kunnen we even napraten in de prachtige 

gerestaureerde Abdijmolen die uniek gelegen is naast de vijvers van de 

abdij. 

Er is gratis parking voor korte duur ( 4 uur met parkeerkaart). 

Graag inschrijven bij secretaris@neosbierbeek.be 

Vergeet bij warm weer vooral je flesje water niet.  



JAARLIJKSE BBQ OP VRIJDAG 15 JULI OM 16U00 IN DE VELPE. 
 

Het is heerlijk om buiten te genieten van het mooie weer, gezellig 

bij te kletsen met vrienden, een biertje of een wijntje erbij….. 

Het is weer tijd om te barbecueën. 

We starten om 16u00 met een aperitiefje en een hapje.  

De BBQ volgt om 17u00. 

 

Deelname prijs voor leden: € 30,00 per persoon 

Niet leden betalen € 5,00 supplement. 

Inbegrepen in de prijs: 

Receptie: natje en droogje 

3 stukken vlees + groenten-buffet 

Koffie en dessert 

Bijkomende dranken zijn te betalen. 

Inschrijven door storting op onze rekening, met vermelding BBQ, tot 4 juli. 

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

maken met onze vereniging. 
 

Daguitstap: Het land van Herve op donderdag 22 september 

 

 

Het Land van Herve of Plateau van Herve is een geografische streek in Wallonië in het 

noorden van de provincie Luik. De streek is ongeveer 450 km² groot en vormt onderdeel van 

de Weidestreek. Het Land van Herve omvat in het noorden ook het Oostelijke deel van de 

Voerstreek, en de zuidoostelijke tip van Nederlands Limburg. 
Ze grenst in het oosten aan het Hertogenwoud en de Belgische Eifel, in het zuiden aan de 

Vesder en de Ardennen en in het westen aan de Maasvallei. Het Land van Herve omvat een 

15-tal gemeenten waaronder Aubel, Beyne-Heusay, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Kelmis, 

Lontzen, Olne, Pepinster, Plombières, Soumagne, Thimister-Clermont, Visé, Voeren en 

Welkenraedt.  

Programma: 
7u30: Vertrek op de parking aan Torfs,  Ridderstraat Korbeek-lo. 

9u00-9u45: Onthaal met koffie en croissant in het Huis voor Toerisme in Herve. 

9u45-11u00: Bezoek aan de Ruimte van de Lekkere Smaken. Een verrassend multimedia 

spektakel als aperitief. Jean de Herve onthult ons de productiegeheimen van de beroemde 



kaas en geeft een kort overzicht van het wallenlandschap, de kastelen, de valleien en dorpen 

die samen het Land van Herve vormen. 

11u15-12u45: Bezoek aan de Kaasboerderij Vieux Moulin in Battice-

Herve. Ontdekking van de kaas van Herve, het topproduct van de 

streek. In een voormalige schuur boven de kelders waar de kazen 

rijpen, wordt een documentaire getoond, staan oude werktuigen tentoon 

en genieten we van een proeverij. Bezoek aan de verschillende ateliers: 

fabricatie - het uitlekken - het zouten - het rijpen - het verpakken. 

13u00-15u00: Middagmaal (3 gangen menu) in een restaurant in Olne. 

Menu 

• Soep van de dag. 

• Koninginnenhapje met frietjes. 

• Appeltaart met vanille-ijs 

• Dranken zijn niet inbegrepen. 
15u00-16u30: Bezoek aan Olne, één van de 'Mooiste Dorpen van 

Wallonnië'. We wandelen met een gids in de schilderachtige 

straatjes en langs idyllische plekjes in dit ongerepte landelijke 

dorpje. 

16u30-18u00: Bezoek aan de Chocolademaker Didier Smeets in 

Dalhem. Hier ontdekken we de evolutie van chocolade doorheen de 

tijd en zien we een ambachtelijke chocolademaker aan het werk. 

Een heerlijk moment in een gezellige fijnproeverssfeer.  

18u00: Vertrek naar Bierbeek waar we rond 19u30 aankomen. 

Deelnameprijs: € 70.00 per persoon voor leden 

Niet leden betalen € 75,00 per persoon 

Inbegrepen:  

• vervoer, 

• ontvangst met koffie en croissant,  

• 3 gangen middagmaal,  

• alle vermelde bezoeken met professionele gids. 

Niet inbegrepen:  

• dranken bij het middagmaal,  

• andere dranken en persoonlijke uitgaven 

Inschrijven: door storting van €70.00 pp op rek. van Neos Bierbeek BE19 8508 3717 9312 

met vermelding" daguitstap" 

Uiterste datum van inschrijving: 10 september. 

 
Er kan voor het senioren feest nog ingeschreven worden tot 5 juni door storting van € 83,00 

pp op onze rekening 



Festivaria: Singin’ in The Rain - zondag 21 augustus 

Al 35 jaar combineert Festivaria het vuur van de liefhebber met de 

passie van de grootste musicaltalenten. Het resultaat? Unieke 

muzikale spektakels op een van de mooist gelegen openluchttheaters 

van Europa. Het ‘theater op het water’ [Berlare] staat gekend voor 

straffe acteerprestaties, een mix van enthousiaste professionals en 

vrijwilligers, technisch hoogstaande decorconcepten en spectaculaire 

effecten. Deze zomer brengt Festivaria één van de grootste 

musicalklassiekers naar Vlaanderen: Singin’ in the Rain. 

Festivaria neemt je mee naar het swingende Hollywood van de jaren twintig. Maak kennis 

met Don Lockwood en Lina Lamont, twee supersterren van de stomme film. Volgens de 

studio een dolverliefd koppel, gewoon goeie vrienden volgens Don. Ze spelen de ene 

succesproductie na de andere. Totdat de geluidsfilm zijn intrede doet… Diva Lina blijkt een 

vreselijke stem te hebben. Kathy Selden – het échte lief van Don – mag haar in het grootste 

geheim dubben. De jaloezie stijgt ten top. Kan Lina het hart van Don alsnog veroveren? Blijft 

ze een vedette of valt ze live door de mand? 

Singin’ in the Rain werd gekroond tot beste muziekfilm ooit. De musicalbewerking van de 

film is dan ook een feest voor het oog en het oor. De topcast die gaat zingen en dansen in de 

regen? Michiel De Meyer (Don Lockwood), Daphne Wellens (Kathy Selden), Hilde Van 

Wesepoel (Lina Lamont) en Nordin De Moor (Cosmo Brown). Zet hen in een prachtig decor 

met de nodige kostuums, kapsels, klank en lichtshow en je weet dat dit wederom een 

spektakel wordt dat iedereen moet gezien hebben! 

Prijs: Ticket: €41,00 per persoon. 

Supplement busvervoer en maaltijd: € 34,25 per persoon 

Totaal: € 75,25 per persoon 

 

 

 
Villa Lehár 

De leden die inschreven voor Villa Lehár in de Landcommanderij Alden Biesen op zondag 

19 juni zullen afzonderlijk verwittigd worden van zodra het uur en de opstapplaatsen gekend 

zijn. 

Datum Activiteit Leden Niet leden Uiterste datum 

Zondag 21 

augustus 

Singin in The 

Rain 

€ 75,25 pp.  Vrijdag 24 juni 

Zondag 4 

september 

Senioren FEST € 83,00 pp.  zondag 5 juni 

Donderdag 22 

september 

Daguitstap: land 

van Herve 

€ 70,00 pp € 75,00 pp Donderdag 10 

september 

Vrijdag 15 juli Jaarlijkse BBQ € 30,00pp € 35,00pp Maandag 4 juli 

 


