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Nieuwsbrief november 2022 
 

Lidgeld 2023 blijft ongewijzigd ondanks de vele prijsstijgingen. 

 
2022 loopt stilletjes ten einde. Het nieuwe werkjaar 

staat voor de deur en daar hoort natuurlijk ook het 
lidgeld bij.  
Neos vzw wordt met tal van prijsverhogingen, en 

indexoverschrijdingen geconfronteerd. Deze hebben 
een grote impact op de financiën. Ondanks deze weerslag heeft het Bestuur besloten om in 2023 

geen verhoging van het lidgeld door te voeren. Dat betekent dat de bovenlokale bijdrage van 
het lidgeld in de ganse periode van 2020 tot 2024 ongewijzigd is gebleven, maar ook lokaal 
blijft de bijdrage ongewijzigd en dit terwijl alles aanzienlijk duurder werd.  

Hernieuwing lidgeld 
Door storting van € 37,00 per persoon op onze rekening BE19 8508 3717 9312 met vermelding 

“lidgeld 2023” en dit vóór 1 januari 2023 De lidkaarten zullen verdeeld worden op onze 
Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie. De secretaris stuurt de lidkaarten per post aan 
leden die niet kunnen aanwezig zijn. 

Leden die lid geworden zijn vanaf september 2022 moeten hun lidkaart niet hernieuwen. 

Ter info 

Niet- Leden die sporadisch wensen deel te nemen aan activiteiten van onze club worden de 
eerste 3x ingeschreven als kandidaat -lid en zijn dan óók verzekerd. Dit moet echter beperkt 
blijven tot max 3 keer/jaar. Daarna mogen ze zeker nog deelnemen maar dan op eigen risico 

en steeds mits een kleine toeslag. Is er een wachtlijst (bv voor een daguitstap of 
bedrijfsbezoek) hebben de eigen leden voorrang. 

Info Melodieën voor Miljoenen: Leckerbissen aus Budapest, Prag und Wien. 

Onze club trekt op zondag 13 november 2022 naar de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen 
voor Melodieën voor Miljoenen. 
Hieronder vinden jullie alle informatie. 

De voorstelling start om 16.00u en eindigt omstreeks 18.30u (pauze inbegrepen). De deuren 
van de zaal openen om 15.30u.  

De tickets en programmaboekjes worden door een Neos-medewerker verdeeld in 

restaurant De Watermeulen in Kruibeke, waar voorafgaand aan het concert een dagschotel 
gegeten wordt. 

De bus stopt aan de ingang van de Elisabethzaal 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. 
Wij hebben autocar nr 8: opstapplaats Parking Torfs-Leenbakker, Ridderstraat 6, Korbeek-Lo 
Om 11u45  



Zondag 8 januari 2023 om 19u00 André Rieu in het Sportpaleis 

De inschrijvingen worden afgesloten op 3 november 2022 

Het nieuwe jaar inzetten doen we in het Antwerpse 

Sportpaleis met André Rieu. Neos zal er bij zijn en zit op 
de eerste rijen van het balkon. Het balkon komt over de 
laatste rijen van de parterre heen. Deze plaatsen bieden een 

mooi overzicht van het hele podiumgebeuren. 
Ticket met supplement busvervoer en warme dagschotel: 

blijft dus dankzij NEOS VZW € 106,50pp  
Inschrijven door storting op onze rekening met vermelding RIEU vóór 3 november 2022 

CULINAIR GENIETEN IN HET V.T.I 

Op maandag 28 november om 12u00  

Er kan nog ingeschreven worden tot 14 november. Er zijn nog enkele 

plaatsen vrij( 11) 

Iedere fijnproever weet dat het Wildseizoen iets speciaals heeft. Het 

is een periode waar je jezelf tegoed kunt doen aan een heerlijk stukje 
wildbraad, of het nu gaat om een hertenbiefstukje of haas. 
In de hotelschool van het VTI is iedereen welkom om te komen 

smullen van de culinaire creaties van top koks in spé. Het 
didactisch restaurant waar cursisten hun talent mogen tonen, streeft 

ernaar om het niveau, de kwaliteit en de beleving zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij 
een reëel restaurant.  

MENU 

****** 

APERITIEF | HAPJE 

* 

CHAMPIGNONSOEP | KASTANJE | DUIF | PARMESAAN 

* 

FILET VAN PARELHOEN | AARDAPPEL MOELLEUX  | PASTINAAK | VEENBES. 

* 

PARFAIT BLOEDSINAAS  | LAURIERIJS | CRUMBLE VAN OLIJVEN  

* 

KOFFIE OF THEE MET ZOETIGHEDEN 

 

De prijs: alles inbegrepen. 

Leden: € 55,00pp 
Partners- niet-leden betalen € 60,00pp. 

Inschrijven via overschrijving op onze rekening BE19 8508 3717 9312 met vermelding ‘V.T.I.’ 
Betaling vóór 14 november (betaling = inschrijving). 
Dus snel inschrijven is een noodzaak.  

Vraagje van VTI 

Kan u in een communicatie met uw genodigden nog even de aandacht vestigen op het feit dat 

we voor 11.50u de restaurantdeuren niet kunnen openen. We dienen ervoor te zorgen dat onze 
leerlingen voldoende tijd hebben om alles klaar te zetten en zelf te hebben gegeten alvorens 
de dienst kan starten. 



Maandelijkse wandeling op donderdag 10 november 

Wandeling door Bierbeekse natuur met bezoek aan Witloofboerderij Abts 

 

We blijven dicht bij huis en wandelen door de Bierbeekse 
natuur met een bezoek aan de witloofboerderij Abts.  
Vertrek om 13u30 aan de Borre (ingang Bistro ) voor de 

lange wandeling ± 5 km langs holle wegen en prachtige 
vergezichten. De ganse wandeling gaat over goed 

begaanbare wegen. 
Om 15u00 pikken we op dezelfde plaats de deelnemers op 
voor de kleine wandeling van ± 2 km. Deze gaat richting 

witloofboerderij Abts waar we allen samen een korte 
rondleiding zullen krijgen. 

De boerderij van Jos Abts en Monique Goovaerts grenst aan het Meerdaalwoud . Samen houden 
ze de boerderij al 28 jaar draaiende en zetten op die manier de traditie van het kweken van 
witloof in volle grond verder. Ze hebben zich niet laten verleiden tot de hydrocultuur, maar 

hebben bewust gekozen voor grondwitloof: lekker en zacht van smaak! Jos en Monique 
bouwden een volledig nieuwe hoeve en hebben de akkerbouw uitgebreid naar andere teelten 

zoals suikerbieten, graan en aardappelen. Ze zetten zich in voor duurzame landbouw. Zo leggen 
ze bijvoorbeeld perceelranden aan. Dit zijn stroken aan de rand van de akker die de landbouwer 
niet bewerkt en inzaait met grassen. Deze grasstroken zorgen ervoor dat meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen niet terecht komen in aangrenzende natuurelementen zoals waterlopen. 
Verder doen Jos en Monique ook actief aan erosiebestrijding en geven ze graag een rondleiding 

op de hoeve. Afsluiten doen we zoals gewoonlijk met wat napraten. Deze keer in de vernieuwde 

Bistro van de Borre. 

 

Voorrondes quiz op 24 november 2022 om 14u00 in Ons Gildenhuis 
Pastorijstraat 1 -3290 Diest 

Op 25 oktober nam onze ploeg samen met Diest en Merchtem deel aan 
de Nationale QUIZ finale om Vlaams-Brabant te verdedigen. 

Van de 5 Provincies met telkens 3 ploegen was Kruibeke van Oost-
Vlaanderen de strafste ploeg. Zij behaalde de titel van slimste Neos-
ploeg van Vlaanderen. 

We gaan dus met Neos Vlaams-Brabant opnieuw op zoek naar de “Slimste Club“ van de 
provincie en hiervoor organiseren we onze 10de provinciale quiz. 

Aarschot, Bierbeek, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Glabbeek, Haacht, 
Heverlee, Keerbergen, Kessel-Lo, Kortenberg, Landen, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee, 
Rotselaar, Scherpenheuvel, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. 

De 3 beste ploegen gaan door naar de Provinciale Finale. 

Deelnameprijs: 12 € per supporter te betalen op onze rekening vóór 7 november. 

De quizzers hun deelname wordt betaald door onze kas. 
Alle aanwezigen worden verwelkomd met een welkomstdrankje en tijdens de pauze wordt taart 
en koffie aangeboden. Al de andere consumpties zijn niet inbegrepen in deze deelnameprijs. 



En dan is het nu weer tijd om uit te kijken naar onze volgende buitenlandse reis. 
De leden die aanwezig waren op de kaas en wijn activiteit kregen reeds een voorproefje. 
Corona, oorlog het maakt ons leven wat onzeker, daarom besloten we met ons bestuur om niet 

te ver uit te wijken. We hopen op deze manier ook meer leden te overtuigen om samen met ons 
Friesland te verkennen. 

We kozen deze keer voor een Neos-partner. KAMAAN reizen. Zij stelden deze exclusieve 6-
daagse reis samen op onze vraag. 
Jean Fonteyne en Jossette Beckers zijn beide erkende reisleiders en zullen ons de ganse reis 

begeleiden. 

Genieten van Friesland, gewonnen land op de zee 
6-daagse exclusieve groepsreis vol pension 

Van zondag 3 t.e.m. vrijdag 8 september 2023 

Tijdens deze 6-daagse ontdekking doorheen Friesland bieden wij U een gevarieerd programma 
met aandacht voor diverse facetten van het leven in Friesland. 

Daarnaast loopt een halt aan het herinneringsmonument in de 11 steden van de elf -steden-tocht 
(Leeuwarden, Sneek, IJlst, Slaten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Franeker en 
Dokkum) als een rode draad doorheen deze boeiende reis. 

Programma: 
Dag 1-zondag 03 september 

Samenkomst in de vroege ochtend op parking Torfs, Ridderstraat in Korbeek-Lo. 
We gaat via Utrecht richting Friesland. Ontbijt onderweg.  

We rijden via de afsluitdijk, een waterkering tussen de 

provincies Noord-Holland en Friesland. Hierdoor werd het 
IJsselmeer afgesloten van de Waddenzee. De dam ontleent 

hieraan zijn naam. Hij is 32,5 km lang; het waterkerende deel 
ervan bedraagt 30 km. 
De afsluitdijk is belangrijk om een deel van Nederland tegen 

overstromingen te beschermen. 



Onze eerste stop in Friesland is dan ook het bezoekerscentrum van de afsluitdijk, waar we 

kennis maken met de essentie van Friesland, “Het waterverhaal”. 

We rijden verder naar Leeuwarden, hoofdstad van de provincie Friesland en Unesco 

Werelderfgoed. 

Check-in in ons (4*) hotel in het centrum van Leeuwarden. 
Het ligt in het historische centrum, recht tegenover het treinstation. Het ademt warmte en 

authenticiteit, in combinatie met eigentijdse kamers, voorzien van een badkamer met de nodige 
luxe. 

Er is gratis WIFI in het hele gebouw, airconditioning, koffie- en 
theefaciliteiten. 
Het centrum van de stad , waar u de winkelstraten en musea vindt 

ligt op loopafstand. 
Na de check-in hebben we een begeleide wandeling, die ervoor 

zorgt dat we ons vanaf dag 1 thuis voelen in de levendige stad met 
zijn kleine winkelstraatjes en eeuwenoude grachten. 

We nemen het avondmaal in de stad en wandelen terug naar ons hotel voor overnachting. 

Dag 2-maandag 04 september 2023 

Na het ontbijt, rijden we via IJlst naar Bolsward en brengen er een bezoek aan de fabriek 

“Sonnema”. Hier maken we kennis met de bereiding van deze kruidendrank, met aansluitend 
’n proeverij. Hierna ontdekken we Bolsward met o.a. het stadhuis en de kerk. 
Vervolgens houden we halt in Sneek, waar we de Lunch gebruiken. 

We ontdekken de mooie historische binnenstad van deze gezellige Friese stad tijdens een 
begeleide stadswandeling en brengen een bezoek aan de laatste waterpoort. Vrije tijd. 

De autocar brengt ons weer naar Leeuwarden.  
We bezoeken onze thuishaven per boot en genieten aan boord van een lekker avondmaal. 
Overnachting in ons hotel. 

Dag 3-dinsdag 05 september 2023 

Rijden we meer noordelijk naar Hogebeintum en brengen een bezoek aan de hoogste terp van 

Friesland met zijn kerk (Unesco Werelderfgoed). Na een deskundige rondleiding in de kerk met 
een plaatselijke gids rijden we verder naar Dokkum, stad 
gekend als noordelijk keerpunt tijdens de 11 steden, waar we 

de “ijsfontein” kunnen 
bewonderen. De IJsfontein 

is een speelbal van de 
elementen en geen dag 
hetzelfde. IJs tekent 

patronen op de koperen huid 
van de sculptuur. De mate waarin de fontein ijslagen vormt 

of niet, is afhankelijk van de zon, luchtvochtigheid, 
temperatuur, wind en neerslag. 

Daarna rijden we verder naar Moddergat, één van de mooiste dorpen van Friesland. De 

dorpskern ligt aan de zeedijk van de Waddenzee. We bezoeken het “ Vissershuske” en luisteren 
naar de verhalen van de plaatselijke gids over het leven en overleven in vorige eeuw. 

Vervolgens rijden we terug naar Leeuwarden voor een uitgebreid sterren-avondmaal. 
(klaargemaakt en opgediend door leerlingen van een plaatselijke koksschool). 
Overnachting in ons hotel. 



Dag 4- woensdag 06 september 2023. 

Na het vroege ontbijt brengt de autocar ons naar 
Harlingen. 

Een bezoek per boot aan één van de Friese 

Waddeneilanden (Unesco Werelderfgoed) is een must. 
We nemen de snelboot heen en worden ondergedompeld 

in de unieke sfeer van het eiland Terschelling. 

Voor de terugvaart nemen we de veerboot en hebben tijd om, tijdens de vaart, te genieten van 

een deugddoende lunch. 
Tijdens de autocarrit richting Leeuwarden, houden we halt in Franeker, vroegere 
universiteitsstad. We brengen een bezoek aan o.a. het Planetarium van Eise Eisinga en het 

schitterende stadhuis (met stadsgids). 
Avondmaal en overnachting. 

Dag 5-donderdag 07 september 2023 

Na het ontbijt, rijden we naar Sloten en bezoeken 
het kleinste stadje van Friesland. 

We vervolgen onze rit en bezoeken Stavoren, de 
oudste en ooit rijkste stad van de provincie. Het 

was een voormalige hanzestad en belangrijke 
handelshaven. Hier verbleven een tijdlang de 
Friese koningen. Bijna alle straten in Stavoren 

liggen langs het water, wat het ook leuk maakt om 
door dit stadje te wandelen. We komen meer te 

weten over de “Vrouwe van Stavoren”… 
 

We ontdekken het stadje Hindeloopen, gelegen aan de kust, tijdens de begeleide 

stadswandeling en nemen tijd om te lunchen. Vrije tijd. 

We houden halt in Workum voor een bezoek. 

Daarna rijden we terug naar Leeuwarden voor uitgebreid avondmaal en overnachting. 

Dag 6- vrijdag 08 september 2023 

Helaas, is het stilaan tijd om onze koffers terug te pakken en 

in te laden. 
Een kennismaking met de wereldwijd vermaarde Friese 

paarden mag niet ontbreken. 
In Hemrik bezoeken we de stoeterij “het Zwarte Paert”. 
We laten ons graag rondleiden en vernemen (bijna) alles over 

deze paarden. Een show en lunch vervolledigt ons bezoek. 

Vooraleer we Friesland verlaten, houden we halt in Lemmer en bezoeken het Woudagemaal 

(Unesco Werelderfgoed). D.F. Woudagemaal is het grootste en oudste nog functionerende 
stoomgemaal ter wereld en verantwoordelijk voor de waterhuishouding van Friesland. 
We verlaten Friesland en genieten onderweg nog van een lekker avondmaal. 

Aankomst in Bierbeek is voorzien omstreeks 20u00. 



Praktische informatie 

Prijs bij minimum 25 deelnemers:  

Per persoon in dubbele of twin kamer: € 1295 

Inbegrepen 

Vervoer per autocar. 
6-daagse reis met 5 overnachtingen in (4*) hotel. 

Alle maaltijden van ontbijt dag 1 t.e.m. avondmaal dag 6. 
Alle bezoeken en inkomgelden tijdens de hele reis. 

Reisbegeleiding 
Individueel audiosysteem met oortjes. 
Fooien chauffeur 

Bijdrage Garantiefonds en BTW. 

Niet inbegrepen 

Dranken 
Persoonlijke uitgaven. 
Annulatie-verzekering 

Er kan via KAMAAN reizen een verzekering afgesloten worden, zij zorgen voor de totale 
afhandeling van uw eventueel annulatie-dossier. 

Het bedrag van de verzekering bedraagt in dubbele of twin kamer 70,00 euro pp. 

Inschrijven  
Doe je door het inschrijvingsformulier in bijlage vóór 15 april te bezorgen aan de 

verantwoordelijke Robert Vanesch reizen@neosbierbeek.be  

Het voorschot bedraagt 395,00 euro pp en is te betalen 10 werkdagen na ontvangst van de 

factuur van KAMAAN reizen. 
De betalingen worden rechtstreeks aan reizen Kamaan BE 51 0004 5135 6962 overgemaakt. 
Het saldo van 900,00 euro is te betalen vóór 1 juli 2023. 

 
Ter Info 

Dank zij onze samenwerking met Sportievak kunnen Neos-leden een individuele 

fietsbijstandsverzekering met mooie korting afsluiten bij VAB. 

Vanaf 2023 betalen Neos-leden 28 euro (ipv 49 euro). 

Het volgende instapmoment is voorzien op  01/01/2023- 31/12/2022.  

Geïnteresseerde leden en de betaling verwachten wij graag tegen 01/12/2022  

Inschrijven bij onze secretaris@neosbierbeek.be  

Betalen op de rekening van Neos Bierbeek met vermelding fietsverzekering. 
De VAB-lidkaarten worden rechtstreeks bezorgd via je opgegeven mailadres 
 

Datum Activiteit Leden Niet leden Uiterste datum 

Zondag 8 januari André Rieu Ticket +bus + eten 

106,50 pp 

 Donderdag 3 

november 

Maandag 28 

november 

Wildmenu 

V.T.I 

€ 55,00 pp € 60,00 pp Vóór  

14 november 

Vanaf november Lidgeld 2023 € 37,00 pp  Vóór 

1 januari 2023 

Donderdag  24 

november  

Supporter quiz € 12,00 pp  Vóór 

7 november 

 


