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Nieuwsbrief oktober 2022 

Maandelijkse wandeling in Bierbeek: natuur rond de Ruisbroekmolen 

Donderdag 13 oktober 

De Ruisbroekmolen is een geklasseerde watermolen gelegen in het hartje van Bierbeek, 
midden in een natuurgebied waar je mooie wandelingen kan maken. Je ontdekt er niet alleen 

de natuur maar ook het erfgoed dat Bierbeek rijk is. Het 
bestaan van de watermolen op de Molendaalbeek in Bierbeek 

wordt reeds gemeld in 1234. Hij werd gebouwd in opdracht 
van de abdij van Saint-Nicaise, die ook eigenaar was van de 
priorij en de kerk van Bierbeek. In 1561 werd de molen 

eigendom van de Universiteit van Leuven en hij werd na een 
brand heropgebouwd in 1740. Het oude hoofdgebouw in 

traditionele bak- en zandsteen met rondboogdeur en 
rechthoekig bovenlicht dateren van die tijd. Het mechanisme, 

met twee steenkoppels, is nog aanwezig. De molen werd als monument beschermd in 1994. 

De grote wandeling vertrekt om 13u30 aan de Ruisbroekmolen en is ± 6 km. 
Voor de kleine wandeling van ± 2 km komen we terug bijeen aan de molen om 15u00. 

Al de wegen zijn verhard, dus geen stapproblemen. 
Na de wandeling omstreeks 16u00 krijgen we een rondleiding in de molen over de werking 
van de watermolen en het belang ervan in de geschiedenis. 

Het verhaal over de 7 brouwers die onder de naam “dorpsbrouwerij” vier bieren brouwden op 
de Ruisbroekmolensite, (één per deelgemeenten) zal zeker niet ontbreken. 

Daarna kunnen we ter plaatse napraten bij een lekkere pint (of iets anders) 
De wagens mogen parkeren achter de molen. 
Inschrijven bij secretaris@neosbierbeek.be 

Nationale Quiz: Wie wordt de slimste Neos-club van Vlaanderen? 
Dinsdag 25 oktober om 14u00 

De drie beste ploegen van de provincie Vlaams-Brabant zullen 

strijden voor de titel slimste club van Neos-Vlaanderen. 
Voor onze provincie zijn de winnaars Merchtem, Diest en 

Bierbeek. 
Deze finale vindt plaats op dinsdag 25 oktober 2022 om 14 uur 
in GC de Route, Stationsstraat 201 te Sint-Gillis-Waas. 

Supporters hebben reeds kunnen inschrijven.  
Er wordt carpooling geregeld. 

Moge de beste winnen!!!! 
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Donderdag 20 oktober: Lezing door Steven Vromman in het Buurthuis 

Een gezonde geest in een gezond lichaam op een gezonde planeet. 

Steven Vromman (1960) studeerde psychologische en 
pedagogische wetenschappen, richting Sociale Agogiek aan de 

Universiteit Gent en was oorspronkelijk werkzaam in de 
sociale sector en de Noord-Zuidwerking. 

In 2000 zette hij de stap naar de milieusector en werkte negen 

jaar voor Ecolife, een milieuorganisatie die streeft naar een 
duurzame wereld door middel van ecologische 

gedragsverandering. Sinds 1 oktober 2009 werkt hij als voltijds zelfstandige onder de naam 

Low Impact Man of LIM. Met dit project is hij bekend geworden. 

In de bekroonde documentaire-reeks van Canvas kon het publiek volgen hoe Steven zijn leven 
drastisch omgooide om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren. 

Zijn avontuur is in meer dan vijftig landen uitgezonden. 

Steven Vromman brengt een meeslepend verhaal waar iedereen iets bij opsteekt. 

Ondertussen is hij een van de meest gevraagde sprekers in het land en bedacht hij de ‘eco-

comedy’, een originele vorm van infotainment. 

Met de nodige humor brengt hij een aanstekelijk verhaal. Geen saaie slides over het klimaat, 

maar zeer concrete tips over hoe we allemaal kunnen leven met meer geluk en minder 
voetafdruk. 

Je zal met de glimlach luisteren naar deze boeiende spreker. 

Waar: In het buurthuis om 14u00 

Wanneer: donderdag 20 oktober. 

Leden gratis 

Niet leden betalen €10,00 

Inschrijven bij secretaris@neosbierbeek.be 

Infosessie “ontdek uw Android Phone 
Donderdag 27 oktober van 14u00 tot 17u00 in de Borre 

Na onze eerste infosessie in april 2022 over onze website en digitale 
vaardigheden, organiseren wij nu een sessie met als onderwerp “het gebruik 

van de smartphone”  
Deze gaat door in De Borre, op donderdag 27 oktober 2022van 14u00 tot 

17u00 er is een pauze voorzien van +/- 30 min. 

Bellen en sms'jes versturen kan iedereen, maar vergeet niet dat je een 
smartphone in handen hebt, een Android-toestel dat heel wat meer 

mogelijkheden heeft dan telefoneren en berichtjes sturen. 
De inhoud van de handleiding van je telefoon, voor zover die al meegeleverd wordt is meestal 
beperkt en op bepaalde vlakken ook niet altijd erg duidelijk. 

Heb je al een Android Smartphone dan is dit de gelegenheid om je toestel beter te leren 
begrijpen, correct in te stellen en efficiënter te gebruiken. 

mailto:secretaris@neosbierbeek.be


We tonen je tevens enkele korte verklarende video's die je via een speciale video-app of 

rechtstreeks in de You Tube-app van je eigen smartphone kan bekijken. 

Wil je graag deelnemen, stuur dan een mailtje naar reizen@neosbierbeek.be of bel/sms naar 

0472/79 50 11. 
Het aantal deelnemers is beperkt dus tijdig inschrijven is de boodschap. 
Opgelet: Deze uiteenzetting handelt uitsluitend over Android-smartphones en niet over 

Android tablets, iPhones of iPads! 

Leden: gratis       Niet leden betalen €5,00 ter plaatse. 

Jaarlijkse KAAS EN WIJN avond. 
Op zaterdag 15 oktober om 17u00 in het Buurthuis  

Er kan nog ingeschreven worden tot 8 oktober. 

U heeft zoals gewoonlijk de keuze tussen een kaas- of een vleesschotel.   

Prijs leden :28 euro per persoon 
Prijs niet leden: 30 euro per persoon 
De drank is niet inbegrepen 

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 op 8 oktober. 

Tijdens deze avond zullen de foto’s van onze meerdaagse reis naar 
Lyon getoond worden en zal de bestemming en datum van onze 
reis in 2023 voorgesteld worden. 

CULINAIR GENIETEN IN HET V.T.I 
Op maandag 28 november om 12u00  

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.  

Deze week kregen we bericht dat grotere groepen terug welkom zijn.  
Het menu is nog niet gekend maar zeker is dat het om een wildmenu 

gaat. 

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.  
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Provinciale wandeling Meise: dinsdag 8 november in voor of namiddag 

Neos Meise nodigt, in samenwerking met het provinciaal 
bestuur, alle leden van de Vlaams-Brabantse Neos verenigingen 

uit om mee te komen wandelen in Meise. 

Wanneer: Dinsdag 8 november 2022 in voor- en namiddag 

(keuze maken) 

Waar: Vertrek en aankomst in het ontmoetingscentrum “’t Moment” Brusselsesteenweg 40, 
1860 Meise, rechtover de kerk. 

Thema: Het gehucht Amelgem, met zijn gelijknamige boerenhof uit de 17de -18de eeuw en 
barokke kapel, bevindt zich in de achtertuin van de Plantentuin van Meise. Deze wandeling in 

de Brabantse kouters, laat je een stukje van het landelijke Meise ontdekken, gekruid met een 
snuifje geschiedenis. 

We vertrekken in groepjes van ongeveer 25 wandelaars. Het startpunt: het standbeeld van de 

legendarische oud-burgemeester Baron D’Hoogvorst (1807-1866). We wandelen langs de oude 
pastorie/gemeentehuis, via de achterkant van de plantentuin naar het Hof en d e Kapel van 

Amelgem, met in de achtertuin de Duivelsschuur, onderwerp van een volkse legende. Verder 
gaat het door de glooiende Brabantse Kouters en imposante dreef, richting Sint-Stefanuskerk 
van het gehucht Ossel waar een oud volkscafé de dorstigen kan laven. Daarna brengt een 

veldwegje ons op een oude Romeinse Heirbaan. Deze ligt op een heuvelrug tussen het Zenne- 
en Rupel bekken. Hier hebben we een prachtig uitzicht op de skyline van Brussel. Via de in de 

volksmond gekende “6 wegskes”, een kruispunt van holle wegen en wandelwegen, keren we 
terug naar Meise centrum. 

Opgelet: Het is een wandeling van ongeveer 7 km in licht glooiend landschap met verharde 

wegen, afgewisseld met veldwegen en oude kasseibanen. Stevig schoeisel is aanbevolen. 
De wandeling is dus niet toegankelijk voor rolstoelen of rollators. 

Bereikbaarheid: 

We raden aan om met de trein tot in Brussel Noord te komen. Neem in het station uitgang 
Rogier en ga langs de helling naar beneden. Aan je rechterhand bevindt zich de bushalte van 

De Lijn. Neem bus 250 (Londerzeel) of bus 251 (Malderen) en na ongeveer 30 à 40 minuten 
stap je af aan de halte “Meise Boechtstraat”. Steek de Nieuwelaan over en via de Boechtstraat 
kom je aan de kerk (links). 

Kom je met de wagen: Carpool parking (Nieuwelaan aan restaurant Napoleon), gelegen op 200 
meter van het ontmoetingscentrum “’t Moment” (rechtover de kerk) of de parking tussen de 

uitgang van de Plantentuin in Meise dorp en de hoofdingang op de Nieuwelaan. Opgelet in het 

dorp is het een blauwe zone! 

In de voormiddag: 

Verwachten we max. 75 deelnemers tussen 09u30 en 10.u00 aan het ontmoetingscentrum 
’tMoment”. De wandeling zal eindigen rond 12.30u à 12.45u, waarna je kan genieten van een 

lunch (sandwiches, taart, koffie en drankje). In de namiddag kan wie wil nog genieten van vrije 
tijd in onze mooie gemeente en/of een bezoek brengen aan de Plantentuin. 

In de namiddag: 

Verwachten we ook maximaal 75 deelnemers tussen 14u30 en 14u45 aan het 
ontmoetingscentrum “’t Moment”. Deze wandeling zal eindigen rond 17u, waarna je kan 

genieten van sandwiches, taart, koffie en drankje. 
Belangrijk is dat je je voorkeur (VM of NM) kenbaar maakt bij de inschrijving. 
Opgelet: “Vol is vol” – volgorde van betaling deelnameprijs zal bepalend zijn. 



Inschrijven: 

Door storting van 15 euro pp uiterlijk 10 oktober 2022 op onze rekening BE19 8508 3717 9312 
tenzij eerder de maximumcapaciteit van 2 x 75 deelnemers bereikt zou zijn. 

Na deze datum kunnen om organisatorische redenen geen inschrijvingen meer aanvaard 
worden. 
Bij annuleringen worden de deelnamekosten niet terugbetaald. 

De betaling geldt als inschrijving. 

Inbegrepen: op het einde van de gegidste wandeling = 2 sandwiches + 1 biertje of frisdrank & 

koffie à volonté met stuk taart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor op je prikbord 

Datum Activiteit Leden Niet leden Uiterste datum 

Zondag 8 

januari 

André Rieu Ticket:70,00 pp 

Ticket +bus + eten 

106,50 pp 

 Donderdag 3 

november 

Zaterdag 15 

oktober 

Kaas en wijn 

avond 

€ 28,00 pp € 30,00 pp Vóór 

8 oktober 

Maandag 28 
november 

Wildmenu 

V.T.I 

€ 55,00 pp € 60,00 pp Vóór  
14 november 

Dinsdag 8 

november 

Provinciale 

wandeling 
Meise 

€ 15,00 pp  10 oktober 

 


