
Programma

3 juni
Afterwork met Brasserie de la Lesse en de 
groep Everest Quintet

18u - 21u

Vr
ijd

ag

Kom gezellig naborrelen met de Brasserie de la Lesse en de groep 
Everest Quintet voor een degustatie van lokale en artisanale bieren.

1 juni
18u - 21u Participatie bij NewB

W
oe

ns
da

g

Hoe organiseer je deelname aan een bank met 116.000 leden? Van 
coöperant naar klant: wat heb ik nodig om klant te worden van mijn 
coöperatie? Praat erover tijdens het open forum!

18u - 21u Feestelijke opening van de Pop Up
Ontdek onze coöperatieve bank tijdens de feestelijke opening op 
dinsdag 31 mei vanaf 18u. Je leert er NewB kennen en de impact van 
de bank op de samenleving en het milieu, maar het is vooral een 
moment voor een gezellig gesprek bij een glas.

31 mei

Di
ns

da
g

4 juni
10u - 18u De markt van morgen

NewB telt 353 maatschappelijke organisaties onder haar leden uit 
verschillende sectoren : landbouw & voeding, vastgoed, cultuur, 
gezondheid, enzovoort. Kom met ze kennismaken bij een glas!

Za
te

rd
ag

10u - 18u Meet our HR

Di
ns

da
g

Ben je op zoek naar een zinvolle uitdaging? Wil je voor een 
coöperatief werken waar ethiek en waarden al onze keuzes bepalen?
Kom ons dan snel ontmoeten. Pierre-Laurent, HR Manager, en 
Andrea, Talent Manager, zijn benieuwd om kennis te maken met jou!

7 juni

8 juni
Bike Repair Café met Pro Velo

W
oe

ns
da

g

Een lekke band ? Een rem-, derailleur- of dynamoprobleem? In 
samenwerking met Pro Velo biedt NewB je een afstelservice en kleine 
reparaties aan alle soorten fietsen.

(Reserveonderdelen op kosten van de eigenaar van het rijwiel)

1 u - 18u4



9 juni
Afterwork met Brasserie de la Lesse en de 
groep Ambulance

18u - 21u

Do
nd

er
da

g

Kom gezellig naborrelen met de Brasserie de la Lesse en de groep 
Ambulance voor een degustatie van lokale en artisanale bieren.

Programma

NewB for Dummies: bankieren voorgoed 
veranderen

12u30-13u30

NewB is een lang verhaal met een twist. Het is ook een succesverhaal 
voor burgers en het middenveld. Maar wat is het precies? Wat doet 
NewB met het geld van haar klanten? En ben jij al klant bij deze 
coöperatieve bank? Ontdek hoe NewB je geld ten dienste stelt van een 
samenleving met meer respect voor de planeet en de mensenrechten.

1 u - 18u4 Bike Repair Café met Pro Velo
Een lekke band ? Een rem-, derailleur- of dynamoprobleem? In 
samenwerking met Pro Velo biedt NewB je een afstelservice en kleine 
reparaties aan alle soorten fietsen.

(Reserveonderdelen op kosten van de eigenaar van het rijwiel)

18u - 20u Duurzaam investeren
Afspraak met Günter Van Rossem, portfolio manager bij Orcadia Asset 
Management, en het NewB ESG*-team voor een avond met als 
onderwerp duurzaam en sociaal investeren bij NewB en de recente 
globale economische trends.

*Milieu-, sociale en bestuurscriteria (environmental, social, governance)

Meet our HR10u - 20u

W
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Ben je op zoek naar een zinvolle uitdaging? Wil je voor een 
coöperatief werken waar ethiek en waarden al onze keuzes bepalen?
Kom ons dan snel ontmoeten. Pierre-Laurent, HR Manager, en 
Andrea, Talent Manager, zijn benieuwd om kennis te maken met jou!

1  juni5

16 juni
Afterwork met Brasserie de Lonsees en de 
groep Tagada

18u - 21u

Do
nd

er
da

g

Kom gezellig naborrelen met de Brasserie de Lonsees en de groep 
Tagada voor een degustatie van lokale en artisanale bieren.
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