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Ons rekeningnummer is BE19 8508 3717 9312  (IBAN) Op naam van Neos Bierbeek, 
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Nieuwsbrief november 2021 

 

 

Op 1 november steken we een kaarsje aan…. 

Voor al onze dierbaren die zijn heengegaan 

Om even stil te staan , en aandacht te geven 

Aan de betekenis van hun in ons leven…… 

 

Neos Bierbeek bestaat 25 jaar: + 1 en dat moet gevierd worden 

 

Wanneer:  op vrijdag 19 november 2021.  

Waar: in het Berkenhof van Bierbeek  

Start receptie: om 12u00 

Er kan nog ingeschreven worden tot 6 november door storting 

van € 25,00 per persoon op onze rekening 

 

 

 

Laïs zingt kleinkunst in Bierbeek 

Dinsdag 30 november om 14u00 in de Borre 
Ook voor deze voorstelling kan nog ingeschreven worden tot 6 november  

Laïs brengt liedjes uit andere tijden, klank geworden herinneringen, of liedjes die simpelweg 

te goed zijn om ze niet te spelen. Liedjes van 

levende legendes als Boudewijn De Groot, 

Herman Van Veen, 

Wannes Van de 

Velde en Willem 

Vermandere, en 

liedjes van reeds 

onsterfelijk 

geworden artiesten 

als Ramses Shaffy. 

Maar ook het werk van de nieuwe generatie – denk aan Eefje De Visser en Ellen Schoenaerts 

– wordt voorzien van die zo gesmaakte, geheel en al unieke en wonderbaarlijke Laïstoets…. 

Na de kleinkunsttour in ‘grote’ bezetting in het voorjaar van 2018, kiest Laïs voor het najaar 

van 2020 voor een ‘intiemere’ vorm, waarbij de kerk hun vertrouwde habitat is. Tom Theuns 

(zang, gitaar) en Wim De Busser (keys) zijn hun compagnons de route. 

 

Deelname: door storting van € 30,00 per persoon op onze rekening BE19 8508 3717 9312 

met vermelding LAIS 

Je ticket geeft recht op een gratis drankje na de voorstelling. 



 

 

Gegidste wandeling: door de historische Brusselse overdekte gaanderijen.  

Op dinsdag  21 december   gaan we naar Brussel voor een  kerstwandeling. 

Centraal staan de historische Brusselse gaanderijen.” Overdekte 

wandeling dus. Een extra troef in de wat koudere kerstmaand. Een 

gezonde winteruitrusting zal dus volstaan. 

We vertrekken in de grote historische lokettenhal van het Centraal 

station waar ervaren Brusselse gidsen ons opwachten.Handig voor 

leden die met de trein komen. Voor personenwagens zijn er 

veilige parkings vlakbij. 

Brussel bouwde door de eeuwen heen, heel wat overdekte gaanderijen. Met onze gidsen 

wandelen we door deze overdekte historisch, architecturale monumenten met elk hun 

bijzondere geschiedenis. Een manier om de hoofdstad op een originelere manier te leren 

kennen dan de doorsnee toerist.  

• De Ravenstijngalerij en de Hortagalerij liggen vlakbij het 

centraal station.  

• We wandelen door de prachtige Bortiergalerij met zijn vele 

oude boekenwinkels. 

• De Agoragalerij is dan weer een trekpleister voor goedkope 

kledingwinkels, een soort Brusselse “ soek”. 

• De Sint Hubertgalerij, geopend begin vorige eeuw, wordt het 

pronkstuk van de wandeling.  

• Volgt de Centrumgalerij met de vele nagelverzorgingswinkeltjes. 

• Dan even door de Anspachgalerij om te eindigen in de Noord-doorgang die uitgeeft op 

het de Brouckèreplein.  

De wandeling “draait” letterlijk rond de Brusselse Grote Markt waar we eindigen met een 

lekkere koffie en natuurlijk “een Brusselse warme wafel”. 

Praktische informatie 

Deelname: door storting van € 23,00 per persoon  

Afspraak: om 13.45 uur in de lokettenzaal van het Centraal Station. 

Inschrijven door storting van €23,00 pp op onze rekening met vermelding Brussel.  

Uiterste datum van betaling vrijdag 9 december 

 

 

 

Wandeling Provinciaal Domein te Kessel-Lo maandag 8 november 

 
Wandelen op een rustig tempo is heel 

verkwikkend en heeft een positieve impact 

op lichaam en geest. We maken kennis met 

andere leden en dat doet ons met elkaar 

verbinden. 

In een provinciaal domein is de natuur vaak 

meer aangelegd dan in een bos, maar hier is 



 

 

dit niet het geval. Overal worden grasvlaktes afgewisseld met stukjes bloemenweide. 

Het Vijverpark en Leopoldpark werden een korte tijd door de Boerenbond verworven als 

ontspanningspark voor hun werknemers. 

In de jaren 70 planden de eigenaars van dit park en het nabije Leopoldpark een verkaveling, 

maar de toenmalige provincie Brabant heeft het domein opgekocht en gered.  

 

We komen samen: op de parking aan de Holsbeekse steenweg te Kessel-lo. Je kan er gratis 

parkeren. 

We bieden terug 2 trajecten aan: 

De lange wandeling: +/- 5km Vertrekt om 13u30 vanaf de parking van het Provinciaal 

Domein aan de Holsbeekse steenweg. De wandeling gaat via het Kloosterdijkpad naar de 

Abdij, om daar met een korte boog omheen te wandelen tot aan de bosrand. Daarna gaat het 

via de Sneppenstraat en de Genadeweg naar het Provinciedomein. Langs de buitenrand van 

het domein gaat het dan terug naar het vertrekpunt. 

Daar ontmoeten we de deelnemers van de korte wandeling. 

De korte wandeling: rond de vijvers van het domein duurt +/- één uur. De afstand is 

ongeveer 2 km. Het zijn goed bewandelbare paden en er zijn ook rustbanken op het parcours. 

 

Nadien ontmoeten we elkaar in de Rozenkrans, een typische bruine café waar we met ons 

allen het wandelseizoen met Mieke en François even op “Hold” zetten 

 

Kom je met de Lijn: neem bus 2, richting Kessel-lo-Hulsberg, en stap af aan de halte 

Provinciaal Recreatiecentrum. 

 

 

Voorronde 9de Provinciale Quiz  

 
Op dinsdag  23/11/2021  om 14u00 in ‘t Rietlaer – Langestraat 34 – 3202 Rillaar 

Neos Vlaams-Brabant gaat binnenkort opnieuw op zoek naar de 

“Slimste Club“ van de provincie en hiervoor organiseren ze de 

9de provinciale quiz. 

Ze dagen alle Neos clubs van Vlaams-Brabant uit het ook dit jaar 

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

Bruyninckx.  

Onze ploeg zal het opnemen tegen Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, 

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

Scherpenheuvel, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw, Haacht, Keerbergen en Kortenberg. 

Misschien wordt onze club ook dit jaar uitgeroepen tot de “Slimste Club” van onze provincie 

en mag ze de wisselbeker terug mee naar huis nemen! 

Als we er in slagen om bij de 5 eerste te eindigen dan kunnen we onze beker verdedigen in de 

Provinciale finale. 

De inschrijvingen zijn afgesloten 

Carpooling kan geregeld worden. 

We nemen nog contact met spelers en supporters 



 

 

Twaalf leden van onze club trekken op maandag 15 november 2021 naar de Koningin 

Elisabethzaal te Antwerpen voor Melodieën voor Miljoenen 

Bus nr 15 zal jullie oppikken om 11u30 Parking Torfs Ridderstraat 6 in 

Korbeek-Lo 

De voorstelling start om 16.00u en eindigt omstreeks 18.30u (pauze 

inbegrepen). De deuren van de zaal openen om 15.30u.  

 

De tickets worden door een Neos-medewerker verdeeld in feestzaal De Jachthoorn in 

Kontich, waar voorafgaand aan de voorstelling een dagschotel (vol-au-vent met groenten en 

frietjes) gegeten wordt. 

 

De bus stopt aan de ingang van het Elisabethcenter waar de leden kunnen uitstappen en rijdt 

nadien verder om te parkeren. Na de voorstelling komen de bussen in golven terug.  

Wacht rustig in de foyer totdat Neos-medewerkers komen zeggen dat de bus voor de 

deur staat. 

 

OPGELET: Er zal gewerkt worden met een Covid Safe Ticket.  

Dit is bedoeld om toegang te krijgen tot de Koningin Elisabethzaal zonder afstandsregels, 

bubbels, mondmaskers en andere beperkingen. Zonder dit certificaat komt u er niet in.  

 

Wat breng je mee naar de Koningin Elisabethzaal? 

• een geldig toegangsticket (dat je krijgt in de feestzaal) 

• een geldig COVID-certificaat (ofwel op de Covid Safe app of op papier of download 

op je gsm) 

• een identiteitskaart 

Hoe wordt het Covid Safe Ticket gecontroleerd? 

De controle van het Covid Safe Ticket én de identiteit gebeuren door Neos-medewerkers die 

instaan voor de toegangscontrole van het evenement. Er worden géén gezondheidsgegevens 

gedeeld met de organisator bij het scannen. Zij krijgen enkel jouw naam, voornaam en 

geboortedatum te zien, en of het certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen. 

Bij een rood scherm zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, dit voor je eigen veiligheid, 

maar ook voor de veiligheid van de andere bezoekers en het personeel. 

Er worden zoveel activiteiten aangeboden dat een betalingsbevestiging per activiteit zeer veel 

extra werk vraagt. Druk daarom deze tabel af. Je kan hem op je prikbord hangen en aanduiden 

of je betaald hebt. Bij twijfel mag je steeds onze penningmeester contacteren. 

19 november 
2021 

 Feest 25 jaar Neos 
Bierbeek 

€25,00 pp 
Niet lid 
€ 79,00 

 

Uiterste datum: 
06/11/2021 

 

30 november 

2021 

LAIS zingt 

kleinkunst 

  

€30,00 pp 

  

 
Uiterste datum: 

6/11/2021 

21 december 

2021 
  Kerstwandeling € 23,00pp  

Uiterste datum 

9/12/2021 

Hernieuwing Lidgeld 2022 € 37,00 pp  
Uiterste datum 

31/12/2021 


