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Nieuwsbrief oktober 2021 

 

 

Jaarlijkse KAAS EN WIJN avond.  

Er kan nog ingeschreven worden tot 16 oktober 

Datum: zaterdag 30 oktober in het Buurthuis 

Aanvang: 17u00 

U heeft zoals gewoonlijk de keuze tussen 

een kaas- of een vleesschotel.  

 

Prijs leden :20 EURO per persoon 

Prijs niet leden: 25 EURO per persoon 

De drank is niet inbegrepen 

De leden die hun cadeau cheque nog niet 

hebben ingewisseld voor drank bonnetjes 

kunnen het nu nog doen. De 

drankbonnetjes die je nog hebt van de 

BBQ mag je ook nog opgebruiken. 

Niet vergeten te vermelden bij betaling 

of je kaas of vlees wil, en voor hoeveel 

personen.  

Rek Neos Bierbeek  

BE19 8508 3717 9312   Betalen is 

inschrijven (uiterlijk tot 16 oktober)! 

Vanaf 1 september 2021 zijn er veel beperkingen weggevallen. 

De 3 belangrijkste zijn:  

• aantal personen per tafel. 

• afstand tussen tafel gezelschappen. 

• Verbod op rechtstaan en bediening aan de bar. 

• We zijn wel nog verplicht om de Horeca-regels te volgen. En daarom blijft de 

mondmaskerplicht voor verplaatsingen binnen de zaal voorlopig wel behouden. 

Er zal een CO2 meter in de zaal staan en er zal regelmatig geventileerd worden. 

Er zullen dus geen voorbehouden plaatsen zijn. Wij zorgen voor voldoende tafels. 

Laten we er samen voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. 

 



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 11u30 

Ook voor ons jubileum feest kan nog ingeschreven worden. 

 

We herhalen nog even onze voorwaarden: 

leden betalen €25,00 per persoon. 

Niet leden mogen mee feesten maar betalen het volledige 

bedrag van €79,00 per persoon. 

Inschrijven door storting op onze rekening met vermelding “ 

JUBILEUM” vóór 6 november 

 

 

Inbegrepen:  

Ontvangst-aperitief met hapjes 

* 

Zeewolf/Remoulade van selder/Granny Smith  appel/Dragonreductie/Nouilly Prat 

* 

Eendenborstnootjes/rozebessensaus 

* 

Aangepaste wijnen en dranken 

* 

Dessertbuffet, 

* 

Koffie/Deca/Thee nog inbegrepen, 

* 

 

Daarna zijn de dranken te betalen 

 

Viool-accordeon duo 

En terwijl het dessertbuffet wordt klaargezet laten we ons meevoeren op de klanken van een 

moeder-zoon duo” Muzant” 

Een veelzijdige violiste vol passie en haar zoon die accordeon ‘ademt’ vormen het duo 

Muzant. 

Ze strijken en trekken tot ze vanzelf vergroeien met de instrumenten en hun klank. Muziek is 

hun wezen en hun zijn. 

Nu eens broos en breekbaar, dan weer speels of virtuoos, maar altijd 

wordt het publiek meegenomen naar hun wereld van intens samenspel.  

Bekende en minder bekende melodieën van overal zijn de bouwstenen 

voor hun kleurrijke voorstelling. Ze vullen het aan met beweeglijke 

pareltjes van eigen nummers.  

De muziekbeleving van Muzant vormt een streling voor ogen en oren 

die niemand onbewogen laat. Zet je gemakkelijk en vergeet even al je 

zorgen met muziek. 

 

 

 



Dinsdag 30 november om 14u00 in de Borre 

Laïs zingt kleinkunst (kerktour) 
Tot vreugde van velen en met frisse zin en grote geestdrift nemen 

de dames van Laïs terug hun toevlucht tot het Nederlands. Want 

de moedertaal kruipt waar zij niet gaan kan, en de wereld van de 

Vlaamse en Nederlandse kleinkunst is rijk en veelzijdig, op het 

mateloze af, zelfs. Met deze tour wil Laïs hun eigen, 

hoogstpersoonlijke lievelingsliedjes delen met het publiek.  

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 op onze rekening BE19 8508 3717 9312 vóór 6 

november 

 

Maandelijkse wandeling: In en rond het Groot Park van Lovenjoel 
 

Op maandag 4 oktober voorzien we terug 

een grote en kleine wandeling.  

De grote wandeling start om 13u30. We 

komen bijeen op de parking aan de kerk van 

Lovenjoel. Deze wandeling is ongeveer 7km 

lang. We wandelen in de omgeving van Salve Mater en genieten 

van de vele mooie uitzichten over Leuven, Haasrode, 

Pellenberg, enz. 

Zorg voor stevige schoenen en vergeet geen flesje water mee te nemen. 

Om 15u30 komen we terug langs de parking aan de kerk en pikken daar de leden op voor de 

korte wandeling in het park zelf. 

Het complex van Salve Mater bestaat uit verschillende gebouwen, waarvan er al een aantal 

gerenoveerd zijn. Oorspronkelijk was dit een psychiatrisch ziekenhuis dat door een 

kloosterorde beheerd werd. In latere tijden werd het ziekenhuis een onderdeel van een 

universitair ziekenhuis, totdat het ruim een decennium geleden verlaten werd.  

Als het niet regent zorgen wij voor een kleine verrassing na de wandeling. Breng dan alvast je 

klapstoeltje mee. 

Om zeker te zijn dat we niemand achterlaten is het aangeraden om in te schrijven, zo kan je 

ons laten weten of je de grote of de kleine wandeling mee doet. 

Secretaris is afwezig daarom inschrijven bij Mieke: evenementen@neosbierbeek.be of 

voorzitter@neosbierbeek.be tot zondagnamiddag. 



Op donderdag 21 oktober om 14u00 lezing door Nico Bijnens. 
Deze lezing gaat uitzonderlijk door in het Borre-café omdat we daar meer afstand kunnen 

houden.  

 

Leden: gratis 

Niet leden: € 10,00 

Inschrijven bij secretaris@neosbierbeek.be  



Provinciale wandeling Asse : op dinsdag 26 oktober 

De laatste decennia is er veel veranderd in de gemeente Asse. In de vroegere deelgemeenten 

breidden de industrieparken zich uit, toch blijft Asse 

grotendeels een residentiële gemeente met verschillende 

gehuchten die ‘dorps’ gebleven zijn. Een van deze gehuchten 

is Walfergem, gelegen aan de Brusselsesteenweg, met zijn 

Petrus Ascanuskerk, vroeger missieseminarie van de Paters 

van het Heilig Hart. Ook gekend door het dodelijk 

verkeersongeval met schoolkinderen in het jaar 1966. De wandeling brengt ons via 

residentiële binnenstraten naar prachtige natuurgebieden waar we genieten van rustige 

wandelwegen. 

Onze wandeling brengt ons verder tot de deelgemeente Kobbegem waar de brouwerij ‘Mort 

Subite’ gelegen is.  

Hier worden de gekende bieren zoals Geuze en Kriek gebrouwen.  

 

Praktische info: 

 

Startplaats: Gemeentezaal ‘Walfergem’, Stevensveld z/n te 1730 Asse - toegang via weg naast 

parking Aldi. 

Parkeergelegenheid:  aan de kerk op het Petrus Ascanusplein Walfergem-Asse.  

Inschrijving: vanaf 13.30 uur 

Vertrek wandeling: om 14.00 uur en 14.15 uur 

Deze locatie is ook te bereiken met het openbaar vervoer: het treinstation van Asse bevindt 

zich op 10 minuten wandelafstand van de zaal en de bus van de ‘Lijn’ heeft een halte vlakbij 

de Kerk van Walfergem-Asse.  

Prijs deelname: € 15,00 

Inbegrepen: gids. Belegd broodje met groenten, soep en taartje 

Inschrijven door storting op de rekening van Neos Bierbeek BE19 8508 3717 9312    

met vermelding “ wandeling Asse” ten laatste 15 oktober 

De betaling geldt als inschrijving. 

Voor annuleringen die gebeuren na deze datum worden de deelnamekosten niet terugbetaald. 

 

Tweedaagse uitstap naar de FLORIADE  

Zondag 24 en maandag 25 juli 2022 
De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade vindt maar één keer 

in de tien jaar plaats. Mis het dus niet! Almere is niet bij de 

deur. Daarom werkte Neos Provinciaal een tweedaagse uit 

zodat we ons één volledige dag kunnen onderdompelen in het 

groen. Een stadswandeling in Delft met boottocht en een bezoek 

aan porseleinfabriek Royal Delft maken van deze tweedaagse 

een unieke belevenis. 

 

Dag 1: vertrek, ontbijt met koffie en koffiekoek, bezoek aan Delft (stadswandeling, boottocht 

en bezoek aan porseleinfabriek Royal Delft), lunch, naar hotel voor diner en overnachting. 



Dag 2: ontbijtbuffet, 09.30u-17.30u bezoek aan Floriadepark, driegangendiner 

 

Prijs: Tweedaagse op basis van tweepersoonskamer: €279,00 pp 

Toeslag single: €25,00 

 

Inbegrepen: 

Vervoer 

Nederlandstalige gidsbegeleiding 

Audioguide 

Verblijf op basis van half pension 

Extra ontbijt met koffie en koffiekoek op dag 1, lunch op dag 1,driegangenmenu dag 2 

Alle uitstappen en toegangsgelden zoals voorzien in het programma 

Niet inbegrepen: 

Annulatie-verzekering (6.30 % van de totale reissom ) 

Dranken tijdens de maaltijden 

Persoonlijke uitgaven 
 

Inschrijven: Inschrijvingsformulier aanvragen bij uitstappen@neosbierbeek.be en ingevuld 

doorsturen aan secretariaat: vlaams-brabant@neosvzw.be  uiterlijk was gezegd oktober maar 

dat zou nog later kunnen 

Na betaling van een voorschot van € 150,00 pp op rek:  BE98 7344 2602 2793 is uw 

inschrijving definitief 

 

Nieuwjaarsconcert: zondag 9 januari 2022 

Wie zet met ons het nieuwe jaar in met André Rieu 

Het nieuwjaarsconcert van André Rieu is de perfecte manier om 

samen het nieuwe jaar in te walsen. Wegens corona een jaar 

uitgesteld, maar in 2022 brengt André Rieu dan toch zijn 

volledig nieuwe show, waarin de charismatische dirigent en 

violist samen met zijn Johann Strauss-orkest alle registers zal 

opentrekken.  
Op het programma? De mooiste songs uit film, musical, opera en operette en uiteraard de 

grootste traditionele klassiekers. André Rieu is er rotsvast van overtuigd dat klassieke muziek 

voor iedereen toegankelijk is en dat bewijst hij met het wereldwijde succes van zijn 

liveconcerten.  

Zijn onnavolgbare manier om het publiek bij de hand te nemen en van begin tot einde te laten 

opgaan in het spektakel, heeft van André Rieu één van de grootste entertainers van zijn 

generatie gemaakt. Hij slaagt er in om klassieke muziek plezierig en tijdloos te maken. 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. 

 

Locatie: sportpaleis, Antwerpen 

 

Ticket:  €70,00 pp 

Supplement:  busvervoer en warme dagschotel: €34,25 pp 

Samen: € 104,25 pp te betalen op onze rekening vóór 27 oktober 



 

Hernieuwing lidmaatschap 2022 
Het normale leven heeft intussen min of meer weer ingang 

gevonden, maar sowieso zullen een aantal dingen nog voor 

korte of lange tijd anders zijn dan vóór de corona-uitbraak. 

Dat betekent echter niet dat we geen Neos meer kunnen 

maken, of dat mensen elkaar niet meer willen ontmoeten. 

Het is dus hoe dan ook belangrijk dat al onze Neos-leden in 

de loop van oktober, november of december de kans 

krijgen hun lidmaatschap te vernieuwen. 
Ondanks het beperkter aanbod aan activiteiten in dit 

bewogen jaar behoor je als Neos -lid nog steeds tot een 

vriendengroep, een grote vereniging die staat voor een 

warme samenleving die inspeelt op de noden ervan. Je hoort erbij. En contact, daar hebben 

we toch allemaal nood aan?  

De afgelopen maanden maakten duidelijk dat Neos ondanks alle beperkingen op een veilige 

manier activiteiten kan en is blijven organiseren. Onze maandelijkse wandelingen tijdens de 

zomer waren hier een mooi voorbeeld van. 

We organiseerden Webinars met sprekers, hielden contact met onze dagelijkse mailtjes, en 

brachten onze paaseitjes tot bij jullie. 

Onze eerste fysieke bijeenkomst in de kerk van Korbeek-Lo en onze BBQ  

Aangezien het lidgeld voor eind december moet hernieuwd worden is het aangewezen om 

begin oktober onze communicatie hierover op te starten. 

Je kan dus vanaf oktober je lidgeld vernieuwen door storting van € 37,00 op onze rekening.  

 

 

 
Voorrondes Provinciale Quiz 

Onze nieuwe samengestelde ploeg is een ploeg van durvers . Ze zijn er in geslaagd om met 3 

nieuwe leden deel te nemen aan de Nationale Finale en konden reeds 4 winnende ploegen van 

de Provinciale voorrondes achter zich laten. Ze voelen elkaar nu aan en hebben de smaak te 

pakken om onze club terug te vertegenwoordigen in de volgende Provinciale voorrondes 

Want ja…………… 

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. Misschien wordt 

onze club dit jaar terug uitgeroepen tot de “Slimste Club” van onze provincie en mag ze de 

wisselbeker weer mee naar huis nemen! 

 

Er worden dit jaar opnieuw twee regionale voorrondes voorzien.  

Alle leden van onze club krijgen een uitnodiging Alle leden kunnen zich inschrijven voor 

deze quiz bij het clubbestuur. We verwachten de inschrijvingen per ploeg van maximum 6 

deelnemers. Er kunnen uiteraard meerdere ploegen inschrijven per club maar om 

organisatorische redenen wordt het aantal ploegen per club beperkt tot 3. 

Dit jaar zijn onze trouwe supporters opnieuw van harte welkom! 

Hieronder vind je de praktische info per regio. Afdelingen die verhinderd zijn op hun 

deelname-dag kunnen, in afspraak met de quizmaster, wisselen van regio. 



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

- 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  

Op 19/11/2021 om 14u00 in De Kersenpit – Dorp 46 - 1745 Mazenzele (Opwijk) 

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

Liedekerke, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Tervuren, Vilvoorde en 

Zemst.  

Deelnameprijs: 

Voor de leden van de ploeg betaald onze clubkas de deelname. 

Supporters betalen € 12,00 pp voor deelname op onze rekening BE19 8508 3717 9312 vóór 

22 oktober. 

Betalen is deelnemen. 

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. 

Leden die zich geroepen voelen om deel te nemen aan de quiz kunnen dit laten weten aan 

secretaris@neosbierbeek.be vóór 22 oktober 2021. 

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, geschiedenis, 

• Wetenschap,  

• Aardrijkskunde,  

• Sport, Beeld- en ludieke vragen,  

• Natuur  

• Muziekvragen 

Op 20 januari 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 terug deze uitdaging aangaat 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! 



Voor op je prikbord: 

Je maakt zelf de keuze welke activiteit je wil meemaken. Je kan gemakkelijk op deze lijst 

aanduiden voor welke activiteit je ingeschreven hebt want betalen = inschrijven. Om 

organisatorische redenen is het voor ons onmogelijk om bij elke inschrijving respons te 

geven.ↆ 

 

30 oktober 

2021 

Jaarlijkse kaas en 

wijnavond 
€20,00 pp 

 

 Niet lid 

 €25,00pp 

 

Uiterste datum 

16/10/2021 

19 november 
2021 

Feest 25 jaar Neos 
Bierbeek 

 

 €25,00 pp 

 

Niet lid 
€ 79,00 

Uiterste datum: 
06/11/2021 

26 oktober 

2021 

Provinciale 

wandeling Asse 
€15,00 pp  

Uiterste datum: 

15/10/2021 

30 november 
2021 

LAIS zingt 
kleinkunst 

  

€30,00 pp 

  

 
Uiterste datum: 

6/11/2021 

9 januari 

2022 

Nieuwjaarsconcert 

André Rieu 
€104,25pp  

Uiterste datum 

27/10/2021 

Vanaf 

oktober 
Lidgeld 2022 € 37,00 pp  

Uiterste datum 

31/12/2021 

23 november 

2021 
Supporter Quiz € 12,00 pp  

Uiterste datum 

22 oktober 


