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Nieuwsbrief mei 2022 

 
Proficiat aan onze Borrelaars…Het is jullie weer gelukt. We gaan 

naar de FINALE 

Van de 18 deelnemende ploegen van onze regio – regio Oost – 

mogen de eerste 8 mee naar de finale. 
Van regio West schreven er 9 ploegen in en zullen de 3 beste 

deelnemen aan de finale. 

We gaan onze beker dus verdedigen op donderdag 19 mei om 

14u00 in t’Rietlaar in Rillaar  

Wie wil supporteren kan dit door overschrijving van €12,00 op onze rekening met vermelding 

“Finale QUIZ”. Liefst zo vlug mogelijk. 

Wie gaat mee???? 

Studenten in concert maandag 2 mei 
Programma: 

• 20u00 : Verwelkoming + overhandiging cheque aan Luca 

• 20u05 : Start van het concert 

• 21u30 : Einde concert (geen pauze voorzien) 

• 21u30 : Bevrijdings-receptie met hapjes en drankjes  

• 23u00 : Einde van een fantastische avond 

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. 

14u30: Leden die inschreven, worden door de gids verwacht 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. 



Seniorenfeest: zondag 4 september om 14u00 in de Lotto Arena 

De hoogste tijd om mensen terug samen te brengen. Neos bestaat 40+2 jaar en viert dit met 

een festival waar beleving, verbinding, herkenning, samenhorigheid, enthousiasme en 

levenskunst centraal staan.  

Het Senioren FEST van Neos vzw brengt 5.000 

leden samen in de Lotto Arena om er te 

genieten van een totaalbeleving met muziek, 

lekker eten en drinken, de nodige randanimatie, 

maar bovenal… een feest waar we terug kunnen 

genieten van elkaar. 

De totaalbeleving start al aan onze voordeur.  

Een autocar brengt de leden van onze club naar 

een restaurant waar we genieten van een 

feestelijke maaltijd met aperitief. Vervolgens 

gaat het naar de Lotto Arena, het gezellige 

broertje van het Antwerpse Sportpaleis, waar 

ieder vanop zijn eigen zitje geniet van een 

muzikale namiddag.  

Neos staat garant voor nét dat ietsje meer. Jullie 

zullen in de watten worden gelegd. Op het 

programma? Talrijke verbindende activiteiten 

én de nodige muzikale gasten die met hun 

muziek nostalgie en verbondenheid brengen. Raymond van het Groenewoud, Studio Guga en 

De Grungblavers zullen elk op hun eigen het dak van de Lotto Arena blazen. We maken er 

samen een feestje van! 

Raymond van het Groenewoud en Guga Baul hoeven we jullie niet voor te stellen…maar wie 

zijn De Grungblavers? 

De Grungblavers dat zijn Guillaume Van der Stighelen, Jan Van Looveren, Paul “Boogie 

Boy” Ambach, Gène Bervoets, Erik Goossens, Ludovic Nyamabo, Dirk Cassiers, Marc 

Fransen, Stany Crets, Nathan Ambach, Jean Bosco Safari en Luc Cools 

De Grungblavers zingen naar hun moedertaal vertaalde evergreens. Ze halen alle toeters en 

bellen uit de kast. 

Zorg dat je erbij bent op dit unieke concert! Reserveer nu je ticket. 

Deelnemen met onze club? 

- Ticket cat.1: € 35,00 pp. 

- Supplement busvervoer en warme maaltijd € 48,00. 

Inschrijven: door overschrijving van € 83,00 pp vóór 5 juni met vermelding“ seniorenfest”  

 



Maandelijkse wandeling de eerste dinsdag van de maand  

Deze maand géén wandeling aangezien we de eerste dinsdag van de maand de 

Centrale Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven bezoeken. 

Bovendien hebben de wandelaars de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

Provinciale wandeling Aarschot: Rillaar 

 

Bericht: Neos SPORTIEVAK 

Individuele fietsbijstand-verzekering  

Via Sportievak krijgen Neos leden een fikse korting op de fiets-pech-bijstandsverzekering van 

de VAB. Voor slechts € 25,00 geniet je van het full-option pakket 

BENELUX zonder beperking in aantal keren tussenkomst. 

Normaal kost zo’n verzekering € 45,00 pp. Er zijn twee instapdata: 

1 januari en 1 juli 

Nieuwe inschrijvingen worden verwacht vóór 7 juni. 

Wie interesse heeft gelieve vóór 31 mei € 25,00 over te schrijven op onze rekening met 

vermelding Sportievak. Geef ook je naam door aan onze secretaris@neosbierbeek.be hij 

stuurt alle namen samen door naar het Nationaal secretariaat. 

De VAB lidkaart wordt rechtstreeks bezorgd op het mailadres van het lid. 

Hou deze datum vrij: meer info volgt  

Op 21 augustus neemt Festivaria ons mee naar het Donkmeer in Berlare. We gaan naar het 

swingende Hollywood van de jaren ’20 en maken er 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 z’n 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 is gekroond tot beste muziekfilm ooit. De 

musicalbewerking van de film is dan ook een feest voor het oog en het oor. 

Datum Activiteit Leden Niet leden Uiterste datum 

Zondag 4 

september 

Senioren FEST € 83,00 pp.  zondag 5 juni 

Donderdag  

19 mei 

Finale Quiz € 12,00 pp.   

 


