
                    
   

Beste Neos vrienden,

Covid-19 of niet, Neos Tervuren is met goede moed het 
nieuwe werkjaar gestart. En met succes! Zo hebben we al 3 
turnlessen achter de rug met een gemiddelde van 12 
deelnemers en twee wandelingen met een 7-tal stappers. De 
voordracht over circulaire economie mocht ook 35 
deelnemers verwelkomen en in de huidige context vind ik 
dat een behoorlijk resultaat. 
Voor het bestuur is dit alles een hart onder de riem. Bedankt 
daarvoor. 
Wat de toekomst zal brengen is koffiedik kijken. Wij houden 
ons aan de Covid-maatregelen en hopen op die manier onze 
activiteiten een bepaalde zekerheid van uitvoering te geven.

Wat betreft grote culturele evenementen, georganiseerd 
door onze koepel, hebben we nog geen concrete gegevens 
qua inschrijving en betaling. En het is te vrezen dat dit nog 
even aanhoudt, gezien de nieuwe opflakkering van het virus.

Intussen zijn we gestart met een uitgebreide 
ledenwervingscampagne. Zoals jullie, zullen ook 120 
kandidaat-leden een Nenakrantje thuis bezorgd krijgen. We 
voegen er een folder met de voordelen en kortingen van een 
Neos lidkaart en een begeleidend schrijven aan toe. In de 
hoop dat we hen hiermee kunnen overtuigen om zich lid te 
maken. Samen met de mond-aan-mond reclame, die we 
onvermoeid verder zetten – en waarvoor we ook op jullie 
rekenen – hopen we zo ons ledenbestand enigermate te zien 
aangroeien.
We houden de moed erin en blijven zorgen voor onszelf en 
voor elkaar.

Karel

P.S. Heet van de naald: de Neos-mondkapjes zijn zopas geleverd. 
We zullen ze samen met het krantje deponeren in de brievenbus 
van diegenen die zich hadden ingeschreven.
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Hartelijk 
gefeliciteerd 
allemaal !

t e r v u r e n

LIDGELD 2021

Periode 1 juli 2020 t/m 31december 2021 
Per persoon: 38 €.  
Uiterste betalingsdatum: 25 november. 
Interessant ledenvoordeel: je bent ook 
lid van de erkende sportfederatie 
SPORTIEVAK. Zo kunnen de 
fietsliefhebbers onder jullie voor maar 
25 € een  fietsbijstandsverzekering bij
VTB afsluiten.

Alvast bedankt voor het hernieuwen van 
uw lidmaatschap.

FAMILIENIEUWS

Verjaren in oktober

Raymond Cumps, Jan de Broeck, 
Mireille De Smet, Danielle Devogelaer, 
Agnes Goffings, Christa Heintz, 
Erny Huijnen, Hilde Mellaerts, 
Huguette Otenburgh, Denise Philips,
Richard Shutt, Carla Van Damme, 
Gilbert Van den Eynde.

Hartelijk proficiat aan de jarigen!



            I n  v e r b a n d  m e t  C o v i d - 1 9  z i j n  a l l e  a c t i v i t e i t e n  o n d e r  v o o r b e h o u d .

     Bij aankomst aan de zaal: 
1. afstand houden (1,5m)
2. mondmasker dragen
3. ontsmetten met de aanwezige gel
4. naam en gewenste bubbel opgeven
Plaatsnemen op de u aangewezen stoel(en)

 
Do 1 Okt
Lezing

Zaal
“De Plataan”

14.30 u.

Jan Vanroose. “Over de namen van mensen,  dieren en dingen”. Leuke 
verhalen en anekdotes over de fascinerende wereld van namen, waarbij 
de klemtoon ligt op het bizarre en het grappige. Nederlandse woorden 
die hun weg vonden tot in Japan, straatnamen die een frivole 
geschiedenis blijken te verbergen, familienamen die niet altijd zijn wat ze 
lijken.
Inschrijven (max. 50 deelnemers) tegen uiterlijk 29 Sep met vermelding 
van de eventuele bubbel, bij Hilde Mellaerts Tel. 0499 32 10 04 of 
hilde.mellaerts1@gmail.com.  Er worden geen dranken geserveerd. 

Do 12 Nov
Lezing

“De Plataan”

14.30 u.

Prof. Patrick Loobuyck. “Samenleven met gezond verstand”. Er gebeuren 
vandaag veel dingen die het samenleven ronduit ingewikkeld maken. 
Aanslagen, vluchtelingen, populisme: ieder schreeuwt zijn onzekerheid 
en angst uit. Door alle verschillen en felle discussies wordt probleemloos 
samenleven steeds moeilijker. Op zoek naar een verbindend 
samenlevingsverhaal. 
Inschrijven (max. 50 deelnemers) tegen uiterlijk 10 Nov met vermelding 
van de eventuele bubbel, bij Hilde Mellaerts Tel. 0499 32 10 04 of 
hilde.mellaerts1@gmail.co  m  .  Er worden geen dranken geserveerd. 
Zelfde Covid-19 maatregelen als hierboven beschreven.

P R O G R A M M A  Oktober 2020

 Neos Tervuren – Rekening BE61 4345 1675 9117

Elke donderdag van 10 tot 11u., Sporthal Diependal.  
 Wij houden ons aan de Corona maatregelen.

Elke maandag. Start om 13u45 aan de kapel, KrP Hertenbergstraat en
Duisbugse steenweg.

In principe op de eerste donderdag van de maand. Aanvang om 14u30, zaal 
De Wilg – Gemeentehuis De Zevenster, markt 7a.

Het mondmasker moet te allen 
tijde worden gedragen!
Sanitair kan worden gebruikt, 
maar 1 persoon tegelijk.
Neem steeds de 
veiligheidsafstand in acht.
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mailto:hilde.mellaerts1@gmail.co
mailto:hilde.mellaerts1@gmail.com


 is een online 
shop-platform 
met een 
missie. Wie via 

Trooper koopt bij winkels als 
Torfs, JBC of ColliShop kan een 
vereniging naar keuze steunen. 
Sinds kort zit ook Neos daarbij. 
Het kost jou niets extra want het 
zijn de aangesloten webshops die 
de commissie geven om zo 
verenigingen te steunen.
Koop je online? Doe het via 
Trooper of  HIER en steun Neos 
(gratis).

Steun je Neos-club met een gift
Neos vzw kan fiscale attesten 
afleveren voor giften vanaf 40 € op 
rekeningnr. BE98 4263 1359 3193.
 Wil je onze club een duwtje in de 
rug geven? Vermeld dat dan bij je 
donatie (vb Gift Neos Tervuren), 
dan krijgen wij 50% van het 
bedrag doorgestort en jij geniet 
tot einde 2020 van een 
belastingvermindering van 60%.
BEDANKT!

Leonardo da Vinci 

kon met zijn ene hand 

schrijven en 

tegelijkertijd met 

zijn andere tekenen.

Er is geen enkel 

Nederlands woord dat 

rijmt op twaalf.

Bezoek aan Voedselhulp Druivenstreek

Zaterdag 31/10 om 10u. of 14u.

Adres: Brusselsesteenweg 330, Overijse (rechterkant - gebouw 
Boels verhuur).

• Dit bezoek is beperkt tot 10 deelnemers per shift. 

• Vervoer – eigen middelen (parking achter het gebouw – pijl
‘leveringen voedselhulp’ volgen).

• Lijn 830 tot kruispunt Cl. Vanophemstraat en 
Brusselsesteenweg en dan te voet naar nr. 330 of met één 
van de lijnen 341, 344, 348 of 349, richting Jezus-Eik. 
Uitstappen bij de 2de halte.

• Oswald en Karel zullen plaats vrijhouden in hun auto voor 
mensen die echt geen ander middel hebben.

• Inschrijven bij Hilde Mellaerts : 0499/32 10 04 of 
hilde.mellaerts1@gmail.com tegen uiterlijk do. 29/10
met aanduiding van de shift (10u of 14u). Het bezoek is 
gratis.

M O N D -  N E U S K A PJ E  V E R P L I C H T !

Opmerking:  Indien deze 
uitstap succes heeft zullen 
we trachten een extra 
bezoek te organiseren in de 
komende weken.

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/neosvzw


Lezersrubriek
Na een oproep van onze voorzitter 
stuurde Simone L’hoir, als eerste, 
haar mooie verhaal over een 
bijzondere belevenis uit het 
verleden. Daarmee ging tegelijk de 
lezersrubriek van start.
In deze brief hebben Karel en 
Dieke hun beste beentje 
voorgezet. Wie volgt?

Leden kunnen hun bijdragen 
van ander nieuws, weetjes, 
gedichtjes of verhalen over 
grappige belevenissen, insturen 
naar: tervuren@neosvzw.be 
onder vermelding: Ik doe mee.

Gedichtje

Doe dommer dan ge zijt,
maar mijd u voor de klippen;
leef buiten ruimte en tijd
doch spoedt u lijk de kippen.

Werk zonder mate of plan,
maar spiedt door alle luiken;
veracht de burgerman,
doch ledig zijne kruiken.
Richard Minne (1891 – 1965)

De formule voor volmaakt 
geluk: druk bezig zijn met 
onbelangrijke zaken.
(Alfred Edward Newton, 
Amerikaans auteur)

De enige ernstige 
overweging die een mens 
hoort te hebben is dat niets 
al te ernstig moet worden 
genomen. 
(Samuel Butler, Brits schrijver)

mailto:tervuren@neosvzw.be


Verslag: “Circulaire economie – wat met recyclage” door Prof. Ir. Karel Van Acker in zaal De 
Plataan op 10 september 2020

Onze voorzitter, Karel Van Can, verwelkomt de deelnemers – een 35-tal in plaats van de gebruikelijke 70 
omdat het coronavirus blijkbaar nog velen afschrikt – in een ruime zaal waarbij de social distancing 
perfect gerespecteerd werd want tijdens de opbouw zag ik mensen de stoelen plaatsen met een 
vouwmeter in de hand. Eerst wordt het woord verleend aan onze penningmeester Guy Maes die de cijfers 
2019 van de lokale afdeling op scherm brengt. Minder activiteiten door corona betekent minder 
inkomsten maar ook minder uitgaven. Het ledenaantal stijgt gestaag.

Hilde Mellaerts leidt Karel Van Acker in: materiaalkundig ingenieur, professor circulaire economie, 
voorzitter duurzaamheidsraad KU Leuven en promotor-coördinator van het steunpunt circulaire 
economie.

Waarom circulaire economie? is de titel van het eerste en langste deel van zijn uiteenzetting. Onze 
maatschappij is de laatste 100 jaar sterk ontwikkeld als men een kruidenierszaak van 1920 vergelijkt met 
een grootwarenhuis in 2020. Wat opvalt is de enorme toename in aanbod van producten maar ook van 
verpakkingen.

Zo komen we uit op een volgende vraag: zijn grondstoffen schaars? Indium, een materiaal waarmee 
schermen van smartphones gemaakt wordt, is beschikbaar tot 2035 maar wel volgens de criteria volgens 
dewelke grondstoffen de laatste decennia gedolven werden. De grondstoffen vandaag worden wel armer 
– het gehalte koper in het gedolven erts is op enkele decennia gedaald van 3% naar 0,3% - maar 
tegelijkertijd is er betere prospectie en ontginningstechnologie. Bepaalde delfstoffen zijn nevenproducten 
van andere delvingen: indium wordt gewonnen bij de zinkontginning. Daarbij is niet alleen de 
productieprijs van belang maar ook de plaats: China heeft het monopolie van een heleboel zeldzame 
elementen zoals antimoon, germanium, magnesium en kan het zich rustig permitteren andere landen op 
die manier onder druk te zetten.

Materiaalontginning heeft wel degelijk een impact op het milieu en staat in voor 50% van de globale CO2 
uitstoot. Het milieu is een schaars goed en af en toe wordt een hele regio voor jaren verontreinigd door 
dambreuken aan reservoirs die gevaarlijke stoffen bevatten. Daar komt nog de afvalproblematiek bij: 
elektronische toestellen worden soms verbrand waarbij dioxines vrijkomen en de recyclering van plastics 
is soms maar een vrome wens: afvalverwerkende bedrijven exporteren hun afval naar het buitenland 
waar het afval soms gewoon in zee gestort wordt terwijl het Belgisch bedrijf kan pronken met een 
duurzaamheidslabel.

Hoeveel materiaal heeft een mens nodig tijdens een gemiddeld mensenleven: 560 kg koper, 1.350 kg 
aluminium, 12.200 kg ijzer en 9.950 kg klei. Bovendien groeit de vraag naar materialen per persoon nog. 
Vandaag gebruiken we 100 miljard ton grondstoffen per jaar. Het gevolg van de stijgende vraag naar 
grondstoffen is een stijging van de kostprijs vanaf het jaar 2000, daar waar tot dan de prijs daalde omwille 
van betere ontginningsmethodes. 

Strategieën voor een circulaire economie is het tweede deel van de uiteenzetting. In de lineaire 
economie heeft men de fases grondstofwinning, productie, gebruik, afval en dat is wel jammer als men 
ziet welke processen er allemaal aan te pas kwamen. Vandaar dat men wil overstappen naar een 
circulaire economie die inhoudt: materialen zo lang en zo goed mogelijk in de kringloop houden. Dat 
politici nu ook op de kar gesprongen zijn van de circulaire economie heeft minder te maken met hun zorg 
voor het leefmilieu dan dat circulaire economie nieuwe jobs en meer bruto binnenlands product kan 
opleveren.Men moet niet alle heil verwachten van recyclering want de recyclageketen is niet eenvoudig 
en omvat de stappen: ophaling, ontmanteling, scheiding, voorbehandeling, eindverwerking en niet altijd 
kunnen de gerecycleerde producten teruggebracht worden tot zuivere elementen uit de tabel van 
Mendeljev.  In Afrika slaagt men er overigens in om een computer manueel efficiënter uit mekaar te halen 
dan in een volledig geautomatiseerd proces.



Naast recyclering moeten we ons de fundamentele vraag stellen: kunnen we eenzelfde comfort 
handhaven met minder producten. Dit leidt bijvoorbeeld tot het delen van gebruiksgoederen zoals auto’s 
want een auto vervoert in hoofdzaak zijn eigen gewicht en in veel mindere mate het gewicht van de 
inzittenden en in die zin wordt het maar een efficiënt vervoermiddel als het maximaal gebruikt wordt. 

Men zou producten ook meer moeten herstellen zodat ze langer meegaan. Nu kan men ook refurbished 
gsm’s kopen: dat zijn volledig gereviseerde toestellen. 

De levensduur van producten vermindert door mode en trends en afschrijvingsbeleid in bedrijven: als 
toestellen na drie jaar afgeschreven zijn komt automatisch de tendens om ze te vervangen. De industrie 
verkoopt maar al te graag zo veel mogelijk toestellen maar in bepaalde omstandigheden kunnen ze een 
graantje meepikken uit nieuwe economische modellen. Het Product service system (PSS) levert diensten 
in plaats van toestellen zoals optimale verlichting gedurende tien jaar, vliegtuigmotoren die verhuurd 
worden en waarbij de producent zelf voor onderhoud en vervanging instaat. Maar ook 3D printing maakt 
het mogelijk dat men onderdelen ad hoc produceert en dat men geen grote voorraad moet stockeren.

Bedenkingen en slotbemerkingen vormt het laatste deel van de uiteenzetting. 

- Milieudruk, lagere kwaliteit van ertsen en geopolitiek zullen de beschikbaarheid van materialen 
drastisch reduceren. 

- Veranderingen in de ganse productwaardeketen leiden tot maatschappelijke, beleids- en financiële 
innovaties

- Er zijn vele wegen naar de circulaire economie maar vooral levensduurverlenging, herstel- en 
deeleconomie hebben een groot maar nog niet ontwikkeld potentieel

- Er zijn duidelijke bakens nodig zoals een vermindering aan materialenvoetafdruk van 30% tegen 
2030 en 75% tegen 2050 en van koolstofvoetafdruk van 35% tegen 2030 en 90% tegen 2050.

Spreker geeft nog de link naar een gratis te downloaden publicatie met als titel Wat met recyclage, 
uiteraard door uw verslaggever al gelezen: https://lirias.kuleuven.be/retrieve/549997

De sterk onderbouwde uiteenzetting leidt nog tot een aantal vragen maar ik ben aan het maximaal aantal 
toegelaten lettertekens gekomen zodat mijn verslag hier noodgedwongen afbreekt.

Jan De Broeck
   

Karel Van Acker houdt de aandacht vast van een 
coronavrije zaal

Voorzitter en spreker tijdens het vragenmoment 

 Meer foto’s staan op onze site:   https://www.neosvzw.be/tervuren

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/549997
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