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NIEUWSBRIEF MAART 2022 

 

 

9DE
 PROVINCIALE QUIZ. VRIJDAG 29 MAART OM 14U00 

 

Na herhaalde pogingen gaat Neos Vlaams-Brabant weldra opnieuw op zoek naar de “Slimste 

Club“ van de provincie en hiervoor organiseren ze een 9de provinciale quiz. 

Ze dagen alle Neos clubs van Vlaams-Brabant uit het tegen 

elkaar op te nemen in deze amusante, ludieke quiz, o.l.v. 

quizmaster Daniel Bruyninckx. Misschien wordt onze club dit 

jaar terug uitgeroepen tot de “Slimste Club” van onze 

provincie en mogen we de wisselbeker houden! 

Alle leden kunnen zich inschrijven voor deze quiz bij het clubbestuur. Zin om deel te nemen? 

Neem dan contact met onze secretaris@neosbierbeek.be 

Er worden dit jaar opnieuw twee regionale voorrondes voorzien.  

Er kunnen uiteraard meerdere ploegen inschrijven per club maar om organisatorische redenen 

wordt het aantal ploegen per club beperkt tot 3. 

Regio Oost: Aarschot, Bierbeek, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Glabbeek, 

Heverlee, Kessel-Lo, Landen, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel, 

Tienen, Tremelo, Zoutleeuw, Haacht, Keerbergen en Kortenberg  

o Datum: vrijdag 29/4/2022– 14u  

o Locatie: ‘t Rietlaer – Langestraat 34 – 3202 Rillaar  

Regio West: Asse, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, 

Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Tervuren, Vilvoorde en Zemst.  

o Datum: woensdag 27/4/2022 - 14u 

o Locatie: De Kersenpit – Dorp 46 - 1745 Mazenele (Opwijk) 

Dit jaar zijn de trouwe supporters opnieuw van harte welkom! 

Supporters betalen: €12,00 pp op onze rekening BE19 8508 3717 9312 met vermelding 

“quiz” uiterlijk tegen 25 maart. 

Voor de deelnemers wordt de inschrijving betaald door onze kas.  

Alle leden kunnen zich inschrijven voor deze quiz bij het clubbestuur. Zin om deel te nemen? 

Neem dan contact met onze secretaris@neosbierbeek.be 

Alle aanwezigen worden verwelkomd met een welkomstdrankje evenals een drankje tijdens de 

pauze. Als afsluiter voorzien wij “een natje en een droogje”. 

We willen er graag de nadruk op leggen dat het opnieuw een ludieke en ontspannende quiz 

wordt! We dagen hier niet de ervaren quizzer uit, wel de levensgenieter “met ervaring” die 

houdt van een leuke quiz tijdens een gezellige namiddag.  

De quiz zal bestaan uit 6 rondes van telkens 10 vragen. Er zijn 3 rondes voor de pauze en 3 

rondes na de pauze met telkens een puzzelronde. 

De volgende thema’s zullen aan bod komen: 

Neos-vragen, actualiteit, kunst, cultuur en media, eten en drinken, varia, wetenschap, 

aardrijkskunde, geschiedenis, sport, beeld- en ludieke vragen, natuur en muziekvragen. 



Op 19 mei 2022 zullen de 10 beste ploegen van de voorrondes het tegen elkaar opnemen in de 

finale, waarvoor je nog een aparte uitnodiging ontvangt. De 10 beste ploegen zijn telkens de 5 

beste van elke regio, met dien verstande dat slechts één ploeg per club aan de finale mag 

deelnemen. 

Wij hopen dat onze club deze uitdaging terug aan gaat. Wij moeten immers onze beker 

verdedigen. Uiteindelijk is het belangrijkste dat iedereen een fijne namiddag beleeft samen met 

enthousiaste Neos-leden uit Vlaams-Brabant. 

De organisatie  van de quiz wordt op een covid-veilige wijze georganiseerd, dus met respect 

voor de op dat ogenblik geldende maatregelen! 

LEZING DOOR STEFAN BLOMMAERT: “ CHINA” DE NIEUWE WERELDMACHT. 

DONDERDAG 24 MAART OM 14U00 IN HET BORRECAFÉ 

Stefan Blommaert is VRT-journalist sinds 1984, hij 

specialiseerde zich in de geschiedenis en de actualiteit van 

Oost Europa, de Balkan en Azië. De communistische partij 

is alleen maar sterker geworden. Moeten we bang zijn, of 

de nieuwe realiteit aanvaarden? 

Dagelijks komen er nieuwe berichten over de groeiende 

Chinese aanwezigheid, op alle continenten.  

Overnames van noodlijdende bedrijven, investeringen in infrastructuurwerken, inplanting van 

Chinese vestigingen. China is al lang niet meer alleen de fabriek van de wereld. Eigen research 

en ontwikkeling floreren. Chinese toeristen zijn alsmaar nadrukkelijker aanwezig in het 

straatbeeld. 

Het land wil af van de grote Amerikaanse invloed op het continent en zijn eigen - ook militaire 

- positie versterken. 

Van democratisering is intussen geen sprake, integendeel, de almacht van de communistische 

partij is onder Xi Jingping alleen sterker geworden. De bevolking wordt op vele vlakken 

gecontroleerd, de pers en de sociale media gecensureerd. In de provincie Xinjang werden 

honderdduizenden Oeigoeren vastgezet in kampen. In Hongkong voerde de bevolking een 

hardnekkige strijd voor het behoud van haar vrijheden, Peking antwoordde met een Nationale 

Veiligheidswet, die dezelfde vrijheden grotendeels beknot. 

Moeten we bang zijn of de nieuwe realiteit aanvaarden? 

Leden Gratis 

Niet leden betalen € 10,00 

MAANDELIJKSE WANDELING ONDER VRIENDEN OP DINSDAG 1 MAART. 

Voor onze eerste maandelijkse wandeling trekken we 

naar Lubbeek. Traditiegetrouw zorgen we voor een grote 

en een kleine wandeling. 

Voor de grote wandeling komen we om 13u30 samen 

op de parking van het gemeentehuis. 

De wandeling is ongeveer 5 km en gaat overwegend over 

verharde wegen door het glooiende landschap van 

Lubbeek met zijn prachtige vergezichten. 



De wandelaars voor de korte wandeling komen om 15u00 ook samen aan het gemeentehuis 

en worden door de anderen opgepikt voor het laatste stuk van ongeveer 2 km. Nu gaan we deels 

door natuurgebied De Spicht. Hier ontstond een beek-begeleidend rietland met open 

waterpartijen en bulten en pluimzegge. Dit is zonder meer het mooiste element van de hele 

regio. In De Spicht werd ook een waardevol laagveenmoeras hersteld. 

Een deel van de wandeling gaat over vlonder planken. Indien dit door teveel regen te drassig of 

glad zou worden hebben we een alternatief voorzien. 

Zoals gewoonlijk sluiten we af met een gezellige babbel bij een glaasje. Dit keer is onze keuze 

op brasserie De Zwaan aan de kerk van Lubbeek gevallen. 

Graag een seintje op voorhand aan Mieke (evenementen@neosbierbeek.be) of François 

(secretaris@neosbierbeek.be) met vermelding korte of lange wandeling AUB 

BEZOEK AAN DE CENTRALE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK VAN DE KU LEUVEN OP DINSDAG 3 MEI 

Dit is zonder enige twijfel het meest Amerikaanse 

gebouw van de stad Leuven en tegelijkertijd een 

monument ter nagedachtenis van de eerste 

wereldoorlog. De imposante bibliotheek aan het 

Mgr. Ladeuze plein is zowat het symbool van de 

Leuvense universiteit. Het is er voor studerende 

studenten goed toeven in de grote leeszaal, maar de 

bibliotheek heeft in haar vele kamers en kamertjes 

nog zoveel meer te bieden, lang niet uitsluitend 

voor onderzoekers en studenten. 

14u30: afspraak met de gids aan de Centrale Universiteitsbibliotheek op het Mgr. Ladeuze 

plein. 

14u30-16u30: De gids vertelt ons de merkwaardige geschiedenis van dit gebouw. We 

bezoeken de prachtige leeszaal. Een fototentoonstelling onderweg toont ons het wel en wee van 

het gebouw Daarna beklimmen we de vijf verdiepingen van de toren we passeren de 

klokken van de beiaard en aan het eind van een lange klim worden we beloond met een 

prachtig uitzicht over de stad. 

16u30: Steken we het Ladeuze plein over naar brasserie “Den Beiaard” voor een koffie met een 

wafel of pannenkoek. 

Deelname. Leden betalen  € 23,00 pp alles inbegrepen. 

Niet leden: € 25,00 pp alles inbegrepen. 

Om een vlotte bediening te kunnen garanderen, vragen wij om bij de inschrijving uw keuze 

bij de koffie te willen opgeven. 

Inschrijven: door storting van € 23,00 pp op onze rekening BE19 8508 3717 9312 met 

vermelding Bib+wafel of Bib+pannenkoek. Uiterste datum van inschrijven 25 april. 

VILLA LEHÁR 

ZONDAG 19 JUNI 2022, 15U EN 20U30, LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 
Villa Lehár: Het zomerhuis waar de mooiste operettes 

geschreven werden. 

Landcommanderij Alden Biesen wordt omgedoopt tot Villa 

Lehár. We duiken in de wondere wereld van 

operettecomponist en dirigent Franz Lehár. Successen als 

‘De Lustige Weduwe’ en ‘Het land van de glimlach’ 



maakten van hem een rijk man. Hij hield van schoonheid en begon de meest exclusieve 

kunstobjecten te verzamelen in zijn zomerhuis in Bad Ischl, dat na zijn dood een museum werd. 

In dat museum zijn wij de gasten, samen met een groepje toeristen, onder leiding van een 

ervaren gids. De gids neemt ons mee naar de boeiende periode uit de eerste helft van de 

twintigste eeuw met de muziek van Franz en zijn vrienden Puccini, Dvořák, Stolz en vele 

anderen. 

Villa Lehár is een boeiende muzikale rondleiding met herkenbare melodieën en verborgen 

pareltjes uit het opera en operette oeuvre, gebracht door topsolisten en het Zomeropera orkest, 

in een regie van Bruno Van Heystraeten en onder de muzikale leiding van Enrico Delamboye. 

Voor deze voorstelling is er geen tribune maar worden de stoelen parterre op de binnenkoer 

gezet. Het publiek per voorstelling wordt beperkt tot 250 deelnemers. Daarom plannen we 

zowel een namiddag- als avondvoorstelling. 

Deelnemen met onze club?  

Wij namen een optie voor de voorstelling van 15u00. Er zal wel rekening moeten gehouden 

worden met de organisatie van het busvervoer. Een avond voorstelling is dus niet uitgesloten.  

Tickets: € 38,00 

Supplement busvervoer en maaltijd: € 34,25 

Samen:  € 72,25 per persoon 

Inschrijven: door storting op onze rek. met vermelding ”Villa Lehár” uiterste datum 8 april  

Een wondermooi historisch monument, een echte trekpleister, het decor voor evenementen en 

tentoonstellingen: Alden Biesen is het allemaal! 

DE JEFKES-WANDELING op 22 maart die voor alle Neos clubs uit Vlaams Brabant georganiseerd 

werd kende een onverwacht groot succes. Om praktische redenen was 

er reeds beslist om de wandeling zowel in de voormiddag als 

namiddag te organiseren. Er zouden op die manier 200 mensen 

kunnen deelnemen. Een aantal dat ze op voorhand quasi als 

onhaalbaar beschouwden. 

Ondertussen is dit voorziene aantal ruim overschreden en wordt er volop naar alternatieven 

gezocht voor de clubs die er onmogelijk nog bij konden. 

Onze club nam het risico en betaalde onmiddellijk 26 plaatsen. Een vierde deel van de 

namiddag.  

Moesten er leden zijn die ingeschreven zijn en om een of andere reden toch niet kunnen 

deelnemen laat het ons dan aub weten en stuur een mailtje aan voorzitter of secretaris zodat de 

leden op de wachtlijst uw plaats alsnog kunnen innemen. 

We houden jullie in ieder geval verder op de hoogte. 

INFOSESSIES: 

WEBSITE NEOS BIERBEEK: www.neosbierbeek.be  

Hedendaags maakt 90% van de bevolking gebruik van het internet. Heb je iets nodig of wil je 

iets weten? Je kijkt even online en je hebt het zo gevonden. Internet is een belangrijk onderdeel 

geworden in onze samenleving. 

Wie online informatie zoekt, komt vaak meer te weten dan wie enkel de informatie uit onze 

nieuwsbrief raadpleegt Het optimaliseren van onze website is daarom een logische stap om 

jullie nog beter te informeren. 



Onze website is het digitale visitekaartje van onze vereniging in een wereld waarin internet en 

sociale media een steeds grotere rol spelen. 

Hoe vind je ons op het internet en hoe kan onze website een meerwaarde betekenen voor onze 

leden. In een infosessie zal ons bestuurslid Robert met een power point uitleggen hoe je de weg 

vindt naar al onze informatie. 

Meer info volgt. 

INFOSESSIE(S) DIGITALE VAARDIGHEDEN 

Over welke onderwerpen wenst u tijdens deze infosessies meer uitleg of met welke 

onderwerpen hebt u (regelmatig) problemen?  

Wij horen graag van u of u interesse heeft om aan deze infosessies deel te nemen! Korteling 

sturen we jullie een formulier waarop je de onderwerpen die je aan bod wil laten komen kan 

aanduiden. 

Het spreekt vanzelf dat niet al deze onderwerpen in 1 sessie aan bod kunnen komen. Indien 

nodig zorgen we dat er extra sessies georganiseerd worden. 

We kijken uit naar jullie antwoorden en zullen de onderwerpen die het meest aangeduid werden 

zeker aan bod laten komen. 

Meer info bij Robert, tel:0472/795011 of reizen@neosbierbeek.be 

Er zijn nog 7 tickets voor Students in concert. Inschrijven kan nog tot 1 april. 

Voor de brunch nog even vermelden dat ook niet-leden welkom zijn. Zij betalen gewoon het 

volledige bedrag van € 56,00 

 

 

 

 

Datum activiteit leden Niet leden Uiterste datum 

zaterdag 2 april Lente-brunch € 46,00 pp €56,00 pp 
Uiterste datum 

25 maart 

Vrijdag 29 april Supporter Quiz € 12,00 
 

 

Uiterste datum  

25 maart 

Maandag 2 mei  Students in Concert € 20,00 pp € 25,00 pp 
Uiterste datum 

1 april 

Dinsdag 3 mei 
Bezoek 

universiteitsbibliotheek 
€ 23,00 pp €25,00 pp 

Uiterste datum  

25 april 

Vrijdag 3 juni   The Magic of Motown € 79,25 pp  
Uiterste datum 

8 april 

Zondag 19 juni Villa Lehar € 72,25 pp  
Uiterste datum 

8 april 


