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Nieuwsbrief september 2021 

Daguitstap: donderdag 16 september 

De leden die ingeschreven zijn worden verwacht op de parking van Bel en Bo, Torfs, … 

Riddersstraat, KORBEEK-LO en zullen nog verwittigd worden om hoe laat. 

Maandelijkse wandeling  
Datum: maandag  6 september 

De grote wandeling start om 13u30. Samenkomst op de parking van Sint Kamillus. 

We verkennen de omgeving van Sint-Kamillus en het stenen kruis en kunnen genieten van 

mooie vergezichten. De wandeling gaat zeker voor de helft over onverharde wegen. Dus 

schoeisel aanpassen. 

De kleine wandeling start om 15u00 aan de banken voor de toren van Sint-Kamillus.  

De dappere wandelaars pikken ons daar op en samen doen we de kunstroute. 

Om 16u00 worden we verwacht in de cafetaria van Sint-Kamillus waar we nog even kunnen 

napraten.  

Inschrijven kan tot zondag namiddag bij onze secretaris@neosbierbeek.be met vermelding 

grote of kleine wandeling. 

De kunstroute” Perfecte -imperfectie” 

De moeilijke coronaperiode daagde patiënten en bewoners van Zorggroep 

Sint-Kamillus creatief uit en ze maakten al snel de brug tussen connectie en 

creativiteit. 

Laat je leiden en stap met ons langs diverse kunstwerken op het prachtige 

domein van Sint-Kamillus. Kunstwerken, samen gecreëerd in hun ateliers 

en op de afdelingen. Zo laten ze zichzelf zien en zijn we allen getuige van 

artistieke en collectieve verwezenlijkingen. Het thema 'de perfecte 

imperfectie' laat hen toe om aan introspectie te doen en vanuit hun imperfecties vullen ze 

elkaar complementair aan door samen te werken. Een route van verwondering en 

verrassingen. Is ze 'perfect'? Nee, en da's maar goed ook 

Nationale Quiz: donderdag 23 september in Tongeren. 

Spelletjes, puzzels, raadsels, een weetjes- of kennisquiz staan op het menu. De winnaars van 

de provinciale voorrondes zullen dus scherp aan de aftrap verschijnen voor de laatste ronde, 

Onze zoektocht naar de Slimste Neos-club van Vlaanderen. 

Neos Limburg is dit jaar gastprovincie. 

Onze quizploeg is volledig en als volgt samengesteld: François Vanschoelant, Laurent Nijs, 

Lieve Minnoye, Patrick Slechten, Robert Vanesch, Dirk Goossens en Philippe Soetewey als 

reserve. 

Quizzers en supporters vertrekken samen met de bus. Het uur en de opstapplaats zijn nog niet 

gekend maar dat laten we tijdig aan alle deelnemers weten. 



 

 

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  



 

 

Jaarlijkse KAAS EN WIJN avond.  

Datum: zaterdag 30 oktober in het Buurthuis 

Aanvang: 17u00 

U heeft zoals gewoonlijk de keuze tussen een kaas- of 

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)!  

Neos Bierbeek bestaat 25 jaar 

 

 

 

Ons 25 jarig jubileum komt eraan,  

maar doen we daar ook nog wat aan? 

Wij vinden van wel, dus wacht maar af. 

Spreek maar vast niets af op vrijdag 19 november… 

 

 

 

 

Graag nodigen we jullie uit om samen met ons 26 kaarsjes uit te blazen. 

De feest gaat door in het Berkenhof van Bierbeek We starten om 11u30 met: 

Ontvangstaperitief met hapjes 

 

Voorgerecht 

 

Hoofdgerecht 

 

Aangepaste wijnen en dranken 

 

Optreden van duo Muzant 

 

Dessertbuffet 

 

Koffie/Deca/Thee nog inbegrepen 

Daarna dranken te betalen 

Deelname: Leden: € 25,00 per persoon 

Niet leden: € 79,00 per persoon 



 

 

Holiday on Ice:” Supernova” 
Datum: vrijdag 3 december 2021, 14.30u Lotto Arena Antwerpen 

Na een periode van bijna zeven jaar keert het vernieuwde 

Holiday on Ice terug naar België. De Europese tournee van de 

nieuwe show “ SUPERNOVA” wordt afgetrapt in de 

Antwerpse Lotto Arena en Neos kan erbij zijn. 
Holiday on Ice is in haar 77-jarig bestaan uitgegroeid tot de 

meest populaire ijs-show ter wereld die al door meer dan 333 

miljoen mensen bezocht werd. Tijdens de adembenemende 

show Supernova, waarvoor een speciaal hoogtechnologisch 3D-

decor werd ontwikkeld, komt het publiek ogen en oren tekort. Het onderhoudend verhaal, de 

indrukwekkende acrobatie van 40 internationale artiesten op én boven het ijs en de meer dan 

400 prachtige kostuums zorgen voor ultramodern live-entertainment.  

Dompel je onder in een volledig nieuwe wereld op het ijs. 

Prijs: Ticket cat. 1: € 38,00 pp. 

Supplement busvervoer en warme maaltijd € 34,00 pp. 

Samen: € 72,00 pp. 

Inschrijven door betaling op onze rekening vóór 24 september met vermelding SUPERNOVA. 

Solidaire Neos club: 
Talloze clubs leveren inspanningen om een goed doel te steunen. Ook onze club.  

Dit jaar kozen we ervoor de evenementen sector een duwtje in de rug te geven, meer bepaald 

het kamerensemble van Kris en Delejan, twee goede vrienden die elkaar vonden bij Frascati 

Symphonic. Naast hun werk in het orkest als dirigent en muzikant delen ze ook een warme 

passie voor kamermuziek wat uitmondde in het kamerensemble l’Altra Follia. 

We organiseerden een tombola en verdubbelen zoals 

gewoonlijk de opbrengst. 

Dank aan alle deelnemers, dankzij jullie kunnen we met trots 

€ 750,00  schenken aan l’Altra Follia om hun te helpen bij het 

uitvoeren van hun beoogde doelstelling: “ kamermuziek terug 

tot bij de muziekliefhebber brengen. 

 

3 december 

2021 
SUPERNOVA € 72,00 pp 

 

 

Uiterste datum: 

24/09/2021 

30 oktober 
2021 

Jaarlijkse kaas en 
wijnavond 

€20,00 pp 
Niet lid 
25,00pp 

Uiterste datum 
16/10/2021 

15 november 
2021 

 

 Melodieën voor 

Miljoenen 
€ 73,00 pp  

Uiterste datum: 

03/09/2021 

19 november 

2021 

Feest 25 jaar Neos 

Bierbeek 

 € 25,00 pp 

 

Niet lid 

€ 79,00 

Uiterste datum: 

 


