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Het succes van de sociale media heeft een grote invloed gehad op onze vereniging en is niet 

meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 

Sinds het losbarsten van de pandemie is het belang van 

onlinecommunicatie nog meer onderstreept. Al deze tools geven ons 

immers de mogelijkheid om jullie deel te laten nemen aan online 

lezingen en zorgde er voor dat we met jullie in verbinding kunnen 

blijven. 

Maar ……. in het echt samenkomen blijft nog altijd onze eerste 

prioriteit. 

Stap voor stap komt de ‘bevrijding’ in zicht, ook voor onze club. Maar we blijven voorzichtig. 

Onze club neemt deel aan de  Webinar met Mia Doornaert: 

 

Aan de hand van boeiende dames wandelt Mia Doornaert door de rijke Franse 

geschiedenis waarin vrouwen wel vaak op hun voetstuk werden geplaatst maar toch moesten 

vechten om ook zelf politieke macht te krijgen. 

Als koninginnen en courtisanes, als gastvrouwen van de salons van de filosofen, als heldinnen 

en revolutionairen, als schrijfsters en baanbrekende journalistes, meer dan elders hebben in 

Frankrijk de vrouwen een rol gespeeld in de geschiedenis. Met hun elegantie maakten ze van 

Parijs dé stad van de goede smaak. En op een heel ander niveau maakten ze er met de french 

cancan en de Moulin-Rouge ‘Gay Paree’ van. (Vitaal en happy Parijs)  

Maria (Mia) Adelheid barones Doornaert (Kortrijk, 31 december 1945) is een Belgisch 

voormalig journaliste en bestuurder. Heden is ze actief als columniste. Op 16-jarige leeftijd 

begon ze haar studie klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en volgde nog 

een kandidatuur Oosterse talen, met als tweede taal Arabisch. 

Je kan inschrijven voor deze webinar bij onze secretaris@neosbierbeek.be vanaf nu tot vrijdag 

14 mei. 

Ten laatste maandag 17 mei zal hij de link doorsturen aan de leden die inschreven zijn. 

We komen dus nog maar eens samen van in ons kot op dinsdag 18 mei 2021 van 15u-16u30  



Vanaf 26 april mogen groepjes tot 10 personen in georganiseerd verband terug samenkomen in 

de buitenlucht. Dat betekent dat onze “Wandelingen in eigen gemeente” terug kunnen 

doorgaan. 

Holle-wegen-wandeling in Opvelp 

Om jullie agenda goed te kunnen plannen stuurden we dit bericht reeds op 27 april. 

Maar we volgen de coronaregels en daarom is inschrijven verplicht. Ook mondmaskers dragen 

indien afstand houden niet mogelijk is. 

We hebben reeds gewandeld in Korbeek-lo, Lovenjoel, en Bierbeek. 

We gaan nu naar onze vierde deelgemeente Opvelp  

Opvelp is voor het grootste gedeelte nog een 

uitgesproken landelijk gebied en de poort tot 

Brabants Haspengouw. 

Deze wandeling loopt door een gevarieerd 

landschap waarvoor de vruchtbare bodems van 

het Brabantse leemplateau, afgewisseld met 

ijzerzandsteenheuvels en zandleembodems borg 

staan. 

We laten ons verassen door het uitgestrekte en 

de mooiste holle wegen van Opvelp. 

We volgen de kleine meanders van de Velpe en 

ontdekken een oude toegangspoort van een 

hoeve in het gehucht “ Verbrande Toren”, die 

tijdens de Franse revolutie verwoest werd. 

Het wordt je al snel duidelijk dat deze wandeling haar naam alle eer aandoet. Mooie holle 

wegen, begroeid met verruigd struikgewas en bedekt met een variatie aan veldbloemen en 

kruiden, vormen het decor van de wandeling. 

Een waar genot voor al uw zinnen!!!!!  

François, Mieke en Marie-Ann zijn jullie gidsen. 

Wanneer: woensdag 5 mei 

Vertrek: parking De Velpe om 14u30  

Indien er meer dan 10 leden inschrijven vertrekt een tweede groep om 14u45. 

Vergeet niet in te schrijven bij onze secretaris@neosbierbeek.be uiterlijk tegen 4 mei  

Giften 
In april mochten we terug een gift ontvangen.  

Via deze weg hartelijk dank aan de gulle schenker. 

Ter info: 

Onze plaatselijke club kan geen document afleveren voor belastings-

voordeel bij giften. Wil je graag je lokale club een duwtje in de rug 

geven en fiscaal voordeel hebben (vanaf €40,00) het kan…… 

Dan stort je best op het nummer van Neos vzw  BE98 4263 1359 3193 

en vermeld je gift voor Bierbeek. Je gift komt zeker bij ons terecht. 



De toekomst van onze club 

We moeten natuurlijk ook aan het voortbestaan van onze Neos-club denken. 

Een tijdje geleden maakte onze secretaris een facebook pagina voor Neos 

Bierbeek.  

Vanaf mei zullen onze activiteiten ook op facebook aangekondigd worden. 

Weliswaar zeer beknopt met telkens doorverwijzing naar onze website voor 

meer informatie. 

Op deze wijze hopen we niet-leden te bereiken, om ons kenbaar te maken. 

Maar dat kunnen we niet zonder de hulp van onze leden die reeds een Facebookprofiel hebben. 

Alleen als je onze pagina leuk vindt krijgen al je vrienden soms de aankondiging van onze 

activiteiten ook in hun facebookkrant te zien. 

We vragen dus jullie hulp….. 

Om zeker te zijn dat u alle aankondigingen van onze activiteiten in uw facebookkrant ontvangt 

raden wij u aan om het volgende te doen. 

1. Als U nog niet op onze pagina geweest bent, ga dan naar 

www.facebook.com/Neosbierbeek 

2. Vind onze pagina leuk. 

3. Rechts van vind ik leuk zie je een vierkantje met 3 puntjes, klik er op. 

4. Dan vind je instellingen voor volgen, klik er op. 

5. Je krijgt een keuze menu , klik op favorieten 

6. Vergeet niet op bijwerken te klikken  

Op voorwaarde dat de situatie op de diensten voor intensieve zorg in de ziekenhuizen 

verbeterd is kunnen op 8 mei een groot aantal dingen weer plaats vinden. 
Dat betekent dat we ook stilletjes aan onze dagelijkse mailtjes zullen afbouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vu: Voorzitter Neos Bierbeek 

Van Bos Emma Bierbeekstraat 3 bus 2 3360 Bierbeek 


