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�Ğ�ǀ ĂŬĂŶƟĞ�ŝƐ�ǀ ŽŽƌďŝũ͙ �ƚĞƌƵŐ�
aan de slag. ‘t Is wel mooi ge-
weest: twee succesvolle reizen
van onze eigen club: de Moezel-
reis en de culturele reis naar
Frankrijk, een heuse cruise naar
IJsland met Vlaams-Brabant,
mooie uitstappen,… Van het weer
ƟũĚĞŶƐ�ĚĞǌĞ�ǌŽŵĞƌ�ǌƵůůĞŶ�ǁ Ğ�
maar zwijgen… Dat kon zeker be-
ter.

Een nieuw werkjaar dus met
veel nieuwe leden. Tijd om enkele
ĚŝŶŐĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ƌŝũƚũĞ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ͘

/ŶƐĐŚƌŝũǀ ĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ĞĞŶ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�
door Neos Zemst georganiseerd
of ondersteund.

De afspraak is steeds hetzelf-
de: u bent pas ingeschreven voor
ĞĞŶ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ĂůƐ�Ƶ�ĚĞ�ǀ ŽŽƌǌŝĞŶĞ�
deelnameprijs op onze rekening
ŚĞďƚ�ŐĞƐƚŽƌƚ ͘ �, Ğƚ�ŚĞĞŌ�geen zin
om een inschrijving per telefoon
of per e-mail te melden. We hou-
den daar geen rekening mee.

Indien het aantal deelnemers
beperkt is, wordt steeds de volg-
orde van betaling bekeken. Snel

zijn is dus soms wel de bood-
schap. Zijn er meer inschrijvingen
dan plaatsen, dan worden die op
een wachtlijst gezet… We vinden
het wel jammer dat we in zo’n
geval leden moeten weigeren.
Maar busje vol…

/Ŭ�ŚĞď�ďĞƚĂĂůĚ�ǀ ŽŽƌ�ĞĞŶ�ĂĐƟǀ ŝͲ
teit en nu kan ik om één of ande-
re reden toch niet deelnemen.
Krijg ik mijn geld terug?

Ja natuurlijk, als we de totale
som van alle deelnemers nog niet
hebben doorgestort.

Soms moeten we al op voor-
hand betalen (bv. toegang tot een
evenement, restaurant,…) en dan
is het echt onmogelijk om een
terugbetaling te doen. In dat ge-
val trachten we een vervanger te
zoeken. Dat kunt u natuurlijk ook
doen. Indien de vervanger de be-
taling doet, betalen wij u de som
natuurlijk terug

Kunt u niet deelnemen, ver-
ǁ ŝƫ Ő�ĚĂŶ�ŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬ�ŽŶǌĞ�ƉĞŶͲ
ningmeester Leon en de organisa-
ƚŽƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ ͘ ��ŝĞ�ǌƵůůĞŶ�ǁ Ğ�
voortaan bij de aankondiging van
ĞůŬĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ǀ ĞƌŵĞůĚĞŶ͘

Culturele reis Frankrijk 2014

Zomaar...Zomaar...Zomaar...
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<ĂŶ�ŝŬ�ĂĂŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ǀ ĂŶ�E ĞŽƐ�ĚĞĞůŶĞͲ
men?

Jazeker! Op de website www.neosvzw.be vindt u
ŶŽŐ�ƚĂů�ǀ ĂŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�ǌŽǁ Ğů�ĚŽŽƌ�EĞŽƐ�
E ĂƟŽŶĂĂů͕�EĞŽƐ�s ůĂĂŵƐ-Brabant of een andere
plaatselijke club van Neos georganiseerd worden.
>ĞĚĞŶ�ǀ ĂŶ�EĞŽƐ�ŵŽŐĞŶ�ĂĂŶ�ĂůůĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ĚĞĞůŶĞͲ
men. U dient uw inschrijving dan niet aan Neos
Zemst kenbaar te maken, maar u volgt dan gewoon
de inschrijving zoals ze in de aankondiging van die
ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ƐƚĂĂƚ�ĂĂŶŐĞŐĞǀ ĞŶ͘

Is uw e-mailadres nog correct?

ZĞŐĞůŵĂƟŐ�ƐƚƵƌĞŶ�ǁ Ğ�ǀ ĂŶƵŝƚ�ŚĞƚ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ�ǀ ŝĂ�
e-ŵĂŝů�ŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶ�ĂĂŶ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ͘ �s ĞƌŵŝƚƐ�
ieder lid met een e-mailadres deze herinneringen

Ontbijt enOntbijt enOntbijt en

algemene vergaderingalgemene vergaderingalgemene vergadering
Dinsdag 21 oktober 2014Dinsdag 21 oktober 2014Dinsdag 21 oktober 2014

ŬƌŝũŐƚ͕ �ŚŽĞŌ�Ƶ�ĚĂĂƌ�ŶŽŽŝƚ�ŽƉ�ƚĞ�ĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞŶ͘ �, Ğƚ�
ŚĞĞŌ�ĚƵƐ�ŐĞĞŶ�ǌŝŶ�ĞĞŶ�Ğ-mail te sturen om te zeg-
gen dat u al ingeschreven bent.

, ĞĞŌ�Ƶ�ĞĞŶ�Ğ-mailadres en krijgt u die herinne-
ringen niet in uw brievenbus… dan is er wat mis…
Ofwel hebben wij geen adres, ofwel is het niet cor-
ƌĞĐƚ͘ �D ŝƐƐĐŚŝĞŶ�ŚĞĞŌ�Ƶ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁ �Ğ-mailadres en
bent u vergeten om het ons te melden…

Geef herinneringsmails ontvangen? Geef uw
naam en het correcte e-mailadres dan door aan
het secretariaat: jorisdesaeger@skynet.be.

Oei, ik heb geen computer!!!

Geen nood. Indien u geen e-mailadres hebt,
dan sturen wij u onverwachte dringende medede-
lingen wel door via de gebruikelijk papieren post.

Het nieuwe programma van Neos Zemst

voor 2014-2015 wordt op de algemene vergadering

van dinsdag 21 oktober uitgebreid meegedeeld.

t Ğ�ŐĂĂŶ�Ěŝƚ�ĚŽĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĞĞŶ�ŽŶƚďŝũƚďƵī Ğƚ�ŝŶ het

lokaal "Ons Huis" van de KWB, Kostervoetweg 2 in

Weerde. We hebben in deze zaal al eens een ont-

bijt gegeven na de dauwwandeling. Parkeren kan

ŽƉ�ŽŶǌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ĂĂŶ�ŚĞƚ����Ě͛ K ƵĚĞ�

School.

Wat mag je verwachten?

Jullie worden verwelkomd om 9 uur met een

glaasje cava of fruitsap. Dan volgt een ontbijtbuffet 

met spek en eieren, verschillende soorten broodjes,

kaas en hesp, confituur, een koffiekoek, koffie en 

thee.

Om 10 uur krijgen we een terugblik op de reizen

van het voorbije jaar (o.a. film Moezel, cruise IJs-

land, reis Frankrijk) en verder een uitgebreide voor-

stelling van wat we op het programma gezet heb-

ben voor het nieuwe jaar.

Daarna kunnen jullie nog verder napraten, mis-

schien al plannen maken om dit of dat mee te doen,

en nog genieten van het ontbijt tot 12u.

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Inschrijven:

�ŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�ϴ�Φ�ƉĞƌ�ůŝĚ�;ĚĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŝƐ�

enkel voor onze leden) op de rekening van Neos

Zemst (zie vooraan) en dit vóór 14 oktober 2014.
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TentoonstellingenTentoonstellingenTentoonstellingen

en museabezoeken...en museabezoeken...en museabezoeken...

PetanquePetanquePetanque--- enenen

gezelschapsspellennamiddaggezelschapsspellennamiddaggezelschapsspellennamiddag

Aan en in het WIK-lokaal, Spiltstraat 280 te
Zemst-Laar. Van 14 uur tot 17 uur. GRATIS en zon-
der inschrijving. U komt en gaat wanneer u zelf
wil…

Data: 25/9 - 9/10 en 23/10 - 13/11 en 27/11

Nieuw op het programma van Neos-Zemst. In de
ƚŽĞŬŽŵƐƚ�ǌƵůůĞŶ�ǁ Ğ�ƌĞŐĞůŵĂƟŐ͕�ŶĂĂƌŐĞůĂŶŐ�ŚĞƚ�ĂĂŶͲ
bod; in groep tentoonstellingen en musea bezoe-
ŬĞŶ͘ ��Ğ�ǀ ĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŐĞďĞƵͲ
ren telkens op eigen kosten met het openbaar ver-
voer of met carpooling.

�ĞŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŝƐ�ŐĞƉůĂŶĚ�ŽƉ�6 november
2014 ͗ �ĚĞ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�;ϲ�ƐĞƉƚ͘ �– 9 nov.)
“Een eeuw Belgische schilderkunst” in het Musée
des Beaux Arts (BAL) in Luik. Het BAL en de Belfius 
ĐŽůůĞĐƟĞ�;ĚŝĞ�ƐůĞĐŚƚƐ�ǌĞůĚĞŶ�ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ�ŝƐ�ǀ ŽŽƌ�ŚĞƚ�
publiek) werken samen, om met de tentoonstelling
een overzicht van de Belgische kunst voor te stellen
uit voornamelijk de XXste eeuw. Verschillende stro-
mingen zijn present: impressionisme door Emile
�ůĂƵƐ͕ ��ůďĞƌƚ�̂ Ăǀ ĞƌǇƐ͕ �&ƌĂŶǌ�' ĂŝůůĂƌĚ͕ �:ƵůŝĞƩ Ğ�t ǇƚƐͲ
man; symbolisten: Xavier Mellery, William Degou-
ve; de school van St. Martens-Latem: Constant Per-
meke, Léon Desmet, Frits Van den Berghe; en ver-
der James Ensor, Henri Evenepoel, Edgard Tytgat,
ZŝŬ�t ŽƵƚĞƌƐ͕ �ĞŶǌ͖͘ �ŬŽƌƚŽŵ�ŝŶ�ƚŽƚĂĂů�ĞĞŶ�ǌĞǀ ĞŶƟŐƚĂů�
werken die een overzicht geven van de Belgische
kunst en de stromingen van de laatste eeuw.

�ĞǌŽĞŬ�ĂĂŶ�ĚĞǌĞ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ͗

t Ğ�ŬŽŵĞŶ�ƐĂŵĞŶ�Žŵ�ϭϮ͘ ϰϱƵ�ŝŶ�ĚĞ�ůŽŬĞƩĞŶǌĂĂů�
ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ƐƚĂƟŽŶ�ǀ ĂŶ�D ĞĐŚĞůĞŶ�ĞŶ�ǀ ĞƌƚƌĞŬŬĞŶ�ĚĂĂƌ�
om 13.09 u. /ĞĚĞƌĞĞŶ�ŬŽŽƉƚ�ǌŝũŶ�ĞŝŐĞŶ�ƟĐŬĞƚ͘ We
komen aan in Luik om 14.22 u. Daar nemen we de

bus naar het museum, waar het bezoek start om
15u. De inkom is 3€. In het museum hebben we een
Nederlandstalige gids waarvan de kostprijs (65 €/u)
gedeeld wordt door het aantal deelnemers. Na het
bezoek is de terugreis vrij (voor diegenen die even-
tueel nog wat in Luik willen rondwandelen) maar er
is bv. een trein om 17 u. (Mechelen 18.05) en 17.41
u (Mechelen 18.51 u.)

Geïnteresseerden gelieven zich zo vlug mogelijk
te melden bij depauw.r@skynet.be of 015.61.00.83
of claes.thomassen@telenet.be of 015.61.27.00.

Noteer alvast deze data: verwacht in de volgende nieuwsbrief: 4/11: Voordracht met Dirk Tieleman: “Het

gele gevaar”; 15/11:Cursus “Een nieuwsbrief maken”; 18/11: Wandeling; 25/11: Daguitstap Coca Cola en Jaïn

Tempel Wilrijk.
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Weerspreuk september

Als in september de donder knalt,
met Kerstmis sneeuw in hopen valt. .

Spreuk van de maand

Menselijke fouten zijn onvermijdelijk.
Dat maakt ze zo menselijk.

Uit ons fotoalbum…Uit ons fotoalbum…Uit ons fotoalbum…

Onze culturele reis naar FrankrijkOnze culturele reis naar FrankrijkOnze culturele reis naar Frankrijk
(Foto’s: Angele verbeeck en Joris Desaeger)(Foto’s: Angele verbeeck en Joris Desaeger)(Foto’s: Angele verbeeck en Joris Desaeger)


