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Nieuwsbrief September 2022 

 

 

Daguitstap: Het land van Herve op donderdag 22 september 

Er kan nog tot 9 september ingeschreven worden voor onze 

daguitstap door storting op rekening van Neos Bierbeek  

BE19 8508 3717 9312 van € 70.00 pp voor leden en € 75,00 pp 

voor niet leden met vermelding ” daguitstap” 

Als je een kaas- of chocoladeliefhebber bent, mag je deze uitstap 

zeker niet missen. 

Het volledige programma vind je terug in de nieuwsbrief van 

vorige maand of op onze website. 

Donderdag 8 september wandeling “de Torenvalk” in Blanden 

Aandacht: vanaf nu wandelen wij om praktische reden de tweede donderdag van de maand. 

Het Meerdaalwoud heeft op de Naamsesteenweg in Blanden een 

onthaalpoort “De Torenvalk” Van daaruit starten mooie korte en 

lange wandelingen. 

Daarmee heeft het Meerdaalwoud (en Heverleebos) naast de 

recreatievijvers aan het Zoet Water drie officiële grotere bos-

onthaalzones (Torenvalk, Arboretum en Speelberg) van waaruit je 

het bos kan verkennen  

Op Donderdag 8 september doen we de wandeling” Torenvalk” 

De reuzengrote houten torenvalk van Ad Wouters is de mascotte van 

de onthaalzone. Hij laat alle passerende automobilisten en ander verkeer op de 

Naamsesteenweg in Blanden weten dat je vanaf hier het bos in kan. 

Het is de moeite om langs de officiële ingang te passeren waar een hoge, houten uitkijktoren je 

op de uitgestrekte grasvlakte verwelkomt. 

Op elke verdieping vind je raadsels, spelletjes en interactieve informatieborden, allemaal 

gemaakt uit duurzaam hout. Via de trappen kom je uit op een groot dakterras waar je in 

vogelvlucht de omgeving kan bekijken en ontdekken. Wat een uitzicht. 

Aan de ingang is er een ruime auto- en fietsparking. 

Vertrek: grote wandeling van ± 6,5 km om 13u30 naast de torenvalk knooppunt 119. 

De wandelaars voor de kleine wandeling van ± 2,5 km worden op dezelfde plaats verwacht 

om 15u30 

Wie wil kan na de wandeling even de handen wassen en zijn dorst laven in het nabijgelegen 

cafeetje “t’ Festijntje” op de hoek naast de apotheek. 

Inschrijven: voorzitter@neosbierbeek.be  
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Zondag 13 november om 16u00 Melodieën voor Miljoenen 

Er kan nog tot vrijdag 9 september ingeschreven worden. 

Ook in 2022 zijn we met Neos te gast in de Antwerpse 

Koningin Elisabethzaal waar Neos’ huisorkest Frascati 

Symphonic o.l.v dirigent Kris Stroobants ons wederom 

muzikale pareltjes voorschotelt.  

Strauss, Lehár, Schumann, Brahms, Liszt,… Het zijn maar 

enkele van de vele componisten die zich lieten inspireren door 

de melancholische en meeslepende melodieën van de zigeuners, 

tegenwoordig aangeduid met de naam ‘Roma’. Is het hun 

ongebonden bestaan of zijn het hun eigen gebruiken die Strauss en co zoveel inspiratie gaven? 

Een regelmatig bezoek aan herbergen waar zigeunerorkestjes zorgden voor sfeer en 

gezelligheid zal hen wellicht ook niet vreemd geweest zijn. Dit geromantiseerde vrijheidsgevoel 

is de rode draad doorheen het nieuwste Neos-concert van Frascati Symphonic. 

Laat je meevoeren langs melodieën en klanken uit de Hongaarse poesta, maak een cruise op de 

Weense Blauwe Donau of dein mee op de Moldau vanuit de Bohemer Wouden naar Praag. Een 

jong, fris wijntje uit een Wiener Weinstube of liever een pittig gekruide goulashsoep? Frascati 

Symphonic serveert! 

Enkel ticket: €39,00 pp  

Ticket met busvervoer en warme dagschotel: € 73,25 pp  

Inschrijven: door storting op onze rekening BE19 8508 3717 9312 met vermelding: Frascati 

Vóór 16 september 

 

 

 

Zondag 23 oktober om 14u00 Hommage à Brel 
 

Wie in Vlaanderen Brel zegt, zegt Filip Jordens. Deze 

Leuvense zanger, acteur en theatermaker brengt in 

Hommage à Brel samen met zijn formidabele 

muzikanten een meesterlijke ode aan de Belgische 

grootmeester van het Franse Chanson: Jacques Brel!  

Het orkest en de zanger wervelen als een muzikale 

tornado doorheen de ogen, de oren en de harten van het 

publiek. Wanneer je Jordens op de scène bezig ziet en 

hoort, lijkt het even alsof Brel terug is.  

Hij heeft diezelfde energieke jongensachtigheid, die 

combinatie van verlegenheid en flair. Hij beweegt als Brel, ademt als Brel, laat zijn handen 

wapperen, en werkt zich in het zweet als Brel. 

Zijn talent, zijn stem, zijn lijf, het samenspel met zijn muzikanten, alles in Filip Jordens roept 

“le grand Jacques” opnieuw tot leven. Met eenzelfde kracht, furie, ironie en tederheid speelt 

deze Brel-vertolker zonder gelijke niet enkel de zaal plat, hij laat ons ook voelen hoe groots en 

actueel het oeuvre van Brel nog steeds is. Brel de dichter, Brel de visionair, Brel de muzikant, 

Brel de comedian, Brel de satiricus, Brel de mens. Een meester tout court. 



Bereikbaarheid: 

Busvervoer: Er wordt busvervoer geregeld. Supplement € 16,00 pp 

Met de wagen: Op zondag is Brusselse ring rustiger en er is parkeergelegenheid vlakbij, gratis 

op zondag. 

Trein: Vanaf het station 10 min looppafstand. 

Locatie: Zaal ‘t Vondel Joseph Possoz plein, 40 1500 Halle 

Deuren open: Vanaf 13u45: Onthaal voorzien met collegiale drank. 

Start concert: 14u30 

Inschrijven: door storting op onze rekening vóór 26 september met vermelding “Brel” 

Tickets en welkomstdrink: € 30,00 pp 

Ticket & busvervoer: € 46,00pp 

Locatie: zaal ‘tVondel, Joseph Possoz plein, 40 1500 Halle 

 

 

 

 

 

Dinsdag 20 december in het Pop-up theater, Puurs om 15u00: Vergeet Barbara 

Met feelgoodmusical “Vergeet Barbara” presenteert Studio 100 

een prestigieus eerbetoon aan de keizer van het Vlaamse lied, 

Will Tura. Dat dit een ambitieus project wordt, blijkt uit de 

samenstelling van de hoofdcast. Gert Verhulst maakt met deze 

voorstelling zijn musicaldebuut en wordt hierin bijgestaan door 

Jonas Van Geel, James Cook en Jelle Cleymans die in het stuk 

zijn zonen zullen spelen. De indrukwekkende hoofdcast wordt 

op het podium geflankeerd door een vijftal bijrollen en een 

twintigkoppig ensemble met een liveorkest dat een muzikale en humoristische reis maakt door 

het rijke oeuvre en de allergrootste hits van een icoon uit de Vlaamse muziekgeschiedenis: Will 

Tura. 

Het verhaal: In 1976 is de zomer heet en zwoel. Lucien Van Impe wint de Tour de France, 

Boudewijn zit 25 jaar op de troon, Ivo Van Damme behaalt twee zilveren medailles op de 

Olympische spelen en de boeren gaan op bedevaart naar Scherpenheuvel om voor regen te 

bidden. Ondertussen draait het terras van café “De Sportvriend” op volle toeren. Willy (Gert 

Verhulst) baat het café al jaren uit, samen met zijn oudste zoon Arthur (James Cooke). Zijn 

tweede zoon Achiel (Jonas Van Geel) is vooral bezig met muziek en probeert door te breken 

met zijn rockbandje. Willy’s hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert 

(Jelle Cleymans). Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt 

Barbara in het dorp wonen… 

Eens geen voorstelling over een groot historisch thema, maar een swingende musical. Ben jij 

erbij? 

Inschrijven: door betaling op onze rekening vóór vrijdag 30 september met vermelding 

“Barbara” 

Enkel ticket cat. 1: € 50,00 pp 

Ticket met supplement busvervoer en warme dagschotel: € 84,25 pp 

 



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

En dan zitten we al in 2023. Het nieuwe jaar inzetten doen we met het (tot tweemaal toe) 

uitgestelde nieuwjaarsconcert van André Rieu in het Antwerpse Sportpaleis. 

Het nieuwjaarsconcert van André Rieu 

is de perfecte manier om samen het 

nieuwe jaar in te walsen. Wegens 

corona tot tweemaal toe uitgesteld, 

maar in 2023 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 

erin 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. 

Wie zet met ons mee het nieuwe jaar in? 

Ticket: € 70,00 pp 

Ticket met supplement busvervoer en warme dagschotel:€ 106,50pp  

Inschrijven door storting op onze rekening met vermelding RIEU vóór 3 november 

 

 

 

 

Praktische informatie: 

De leden die ingeschreven zijn voor het seniorenfest in de lotto Arena kregen reeds afzonderlijk 

bericht met de laatste praktische info voor dit evenement. 

Het Senioren FEST wordt voorafgegaan door een maaltijd in San 

Marco Village te Schelle. Na de maaltijd gaat het per bus verder 

naar de Lotto Arena. De bus parkeert vlak naast de Lotto Arena 

en blijft daar staan tijdens het evenement. 

De deuren openen om 14.00u. Het evenement zelf start om 15.00u 

en eindigt omstreeks 18.30u. Er worden pauzes voorzien tussen 

de optredens door. 

De tickets worden bezorgd aan de bus verantwoordelijke. Hij/Zij zal de tickets van jouw 

club bezorgen bij het opstappen van de bus. Daarbij zal hij/zij ook de nodige uitleg geven. 

Afspraak om 10u00 op de parking Torfs-Leenbakker in de Ridderstraat Korbeek-Lo. 



Bezoek aan het kunstenpark: IJzerenberg: 

We verzamelen om 14u30 aan de ingang van het park en gaan als groep 

binnen. Je hebt dan de keuze om deze tuin te verkennen op eigen tempo of 

je kan aansluiten bij je groep om deel te nemen aan een gegidste wandeling. 

 

 

Nieuw op onze website: WWW.NEOSBIERBEEK.BE 

Onze wandelingen hebben een belangrijke, verbindende rol gespeeld in het moeilijke corona 

jaar. Sindsdien zijn ze niet meer weg te denken in ons programma. Daarom maakten we een 

video van al onze wandelingen van het “lockdown” jaar. 

Wanneer je op fotoalbum 2021 klikt 

wordt dit venster geopend. Klik dan 

onderaan op wandelingen (video) Veel 

kijkplezier…. 

Onze website is het digitale visitekaartje 

van onze vereniging in een wereld waarin 

internet en sociale media een steeds 

grotere rol spelen. We proberen onze 

website dan ook voortdurend te 

vernieuwen en up-to-date te houden. Zo 

vind je voortaan onder de nieuwe rubriek 

“Jaarprogramma” ook een overzicht van 

alle voorbije activiteiten van 2022. Wil je 

op de hoogte blijven van wat er allemaal in onze vereniging gebeurt, neem dan regelmatig een 

kijkje op onze website www.neosbierbeek.be 

 

 

Aandacht: Indien er leden zijn die graag deelnemen aan een activiteit en met eigen vervoer 

willen gaan, zonder deel te nemen aan de maaltijden, dan kunnen zij alsnog de tickets bij ons 

bestellen. 

Wij reserveren de tickets en zorgen ervoor dat je ter plaatse kan aansluiten bij je groep. 

Gelieve bij je inschrijving steeds de activiteit met of zonder vervoer te vermelden. 

 

Datum Activiteit Leden Niet leden Uiterste datum 

Donderdag 22 

september 

Daguitstap:  

land van Herve 

€ 70,00 pp € 75,00 pp Vrijdag 9 

september 

Zondag 23 

oktober 

Hommage à 

Brel 

Ticket: € 30,00 pp 

Ticket+bus €46,00pp  

 Maandag 26 

september 

Zondag 13 

november 

Melodieën voor 

Miljoenen 

Ticket: € 39,00 pp 
Ticket +bus + eten, 

€ 73,25 pp  

 Vrijdag 9 

september 

Dinsdag 20 

december 

Vergeet Barbara Ticket: € 50,00 pp 
Ticket + bus +eten  

€84,25pp 

 Vrijdag 30 

september 

Zondag 8 

januari 

André Rieu Ticket:70,00 pp 
Ticket +bus + eten 

106,50 pp 

 Donderdag 3 

november 
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