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In onze jeugdherinneringen leven nog de
beelden van de kinderen (wijzelf mis-
schien) die van deur tot deur, met een
liedje, nieuwjaarswensen brachten. Ook
het driekoningen feest was een gelegen-
heid om al zingend stapels snoep en
enkele centen te verzamelen.

Vandaag gebeurt dat alles met “apps”. Er
is nog zo weinig persoonlijk contact. Het
sociale van de samenleving is naar de
achtergrond gedreven met de snelheid
van een Apple of een Samsung.

Daarom  is het zo belangrijk dat Neos dat sociale onderhoudt. Wij hebben

allemaal verschillende achtergronden, die ons leven getekend hebben, maar

wij zijn allemaal senioren. 

Hoe je dat ook maar keert of draait, dat is een club waar je gedwongen lid van

wordt. Bij Neos kan je zoveel gelijkgestemde zielen ontmoeten. Wij hadden

nooit of weinig tijd om te zien wie onze dorpsgenoten waren. Nu vind je bij

Neos een kennissenkring met dorpsgenoten die niet zo ver van je deur

wonen.

Ik wens jullie hierbij (en niet met een “app”) het allerbeste voor 2019. Een

goede  gezondheid  voor  jullie  allemaal  is  mijn  eerste  wens.  Dat  daarna

al  jullie  andere  wensen  mogen  vervuld  worden.  

Doe actief mee met onze activiteiten en 

voel je goed tussen de clubleden. 

Bij Neos Zemst zit je goed.

Albert Cluckers, voorzitter
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WAT Voorbij IS...

De voordracht, “aan tafel”, door Brigitte Balfoort, kon niet doorgaan 

omwille van ziekte van de spreekster. 

Op de valreep vonden wij ons bestuurslid, Gilbert Maebe, bereid om

in te springen met één van zijn lezingen. Wij danken hem hiervoor

nogmaals heel oprecht.

Hij onderhield de toehoorders over één van zijn reizen naar Australië. De

vele  reiservaringen  werden  doorspekt  met  zoektochten  naar  de  meest

exotische vissen. Onze Gilbert is een wereldexpert op gebied van

bepaalde soorten tropische vissen.

Wij namen de beelden van het wondermooie Australië in de winteravond met ons mee.

18 december 2018, voordracht Brigitte Balfoort / Gilbert Maebe

Op 11 december zaten we weer allemaal rond de feesttafel  voor ons traditioneel kerstdiner.
Aperitief, voorgerecht, soep, parelhoen en dessert gingen allemaal gezwind door de kelen van de

meer dan 130 deelnemers. De zaal barstte bijna uit haar voegen. De ambiance steeg nog meer

toen onze muzikant van dienst, de eerste tonen inzette. De avond eindigde met een indruk-

wekkende polonaise. Iedereen ging tevreden naar huis.

Nu we toch aan het feesten waren, hebben we het nieuwe jaar met een receptie ingezet op

11 januari, in “d’Oude School”. Meer dan 160 leden, aangevuld door de burgemeester en het

(quasi) voltallig schepencollege en met een ruime delegatie van het vorige schepencollege,

hieven het glas op 2019.

Tussen de glazen cava en fruitsap door werden enkele honderden, door onze leden zelf

gemaakte, hapjes opgediend. Na het gebruikelijk nieuwjaarswoordje van de voorzitter en van de

burgemeester liep de namiddag nog gezwind verder en bleef de cava nog even vloeien.

De eindejaarsfeesten van Neos Zemst
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WAT NOG Komt...

Op 12 maart gaat onze eigen ”Neos Zemst quiz” al
voor de 6e maal door in zaal Amadeus in Zemst-Bos. 

De vragen bestrijken verschillende domeinen die met een parate kennis, en
het systeem van multiple choice, gemakkelijk te beantwoorden zijn.

Schrijf in met maximaal 4 personen per ploeg. Geef die ploeg een naam 
en stort vóór 1 maart 5 € per deelnemer 

(met vermelding van ploegnaam en naam deelnemers) 
op de rekening van Neos Zemst. 

De toegang is vrij voor supporters en sympathisanten.

Kom samen met Neos-genoten genieten van een pre�ige namiddag.

Dinsdag
12 maart 
2019
-

Amadeus
14.00 uur

Kom dan kijken en luisteren naar Gilbert MAEBE.

Ons bestuurslid en fotograaf heeft een enorme reeks foto’s van wat rond Neos Zemst draait. Wil je jezelf nog

eens terugzien, wil je goede herinneringen ophalen aan leuke activiteiten van vorig jaar, kom dan naar zaal

Amadeus in Zemst-Bos. 

Op dinsdag 5 februari om 14 u geeft hij een voorstelling van tientallen en tientallen mooie beelden. 

Herleef nog eens de activiteiten van 2018 alsof het gisteren was.  Inkom 5 € - niet-leden 7 €

Dinsdag 5 februari 2019

Wil je nog eens 
terugblikken op de 
leuke Neos-momenten 
van 2018 ?...

Op 19 februari brengen wij een geleid bezoek aan de gebouwen van

het Europees Parlement in Brussel. 

Wij gaan daar met de trein naartoe gezien het parlement bovenop het

Luxemburgstation in Brussel staat.

Wij verzamelen om 13.30 uur stipt  in Weerde, aan de ingang naar

het spoor 4 van het station. Wij nemen de trein van 13.42 uur. Stap
NIET op een trein die ongeveer op dezelfde tijd zou stoppen, want die rijdt

NIET naar onze bestemming. Wij reizen met een keycard, als betalingsbewijs.

Daar zorgen wij voor. Je kan ook in Eppegem opstappen om 13.45 uur.

Dit is een interessant bezoek aan een instelling waarvan we veel horen maar weinig zien.

Dinsdag 19 februari - Europees Parlement

Wil je meegaan stort dan 6 € op de rekening van Neos Zemst (zie het nummer op pag. 1). Vermeld

juiste naam en adres zoals op je identiteitskaart en het nummer van deze kaart. Wij moeten de lijst van

de deelnemers twee weken op voorhand meedelen. Zijn de gegevens niet juist, kom je er niet in.

Je inschrijving, door betaling, wordt verwacht ten laatste op 1 februari. Het deelnemersaantal is beperkt

tot 50 personen.



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingActiviteitenplanner *

Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking VERANTWOORDELIJKE

do 31 januari Tom Zwaenepoel Hof van Laar 14.00 Vrij Andere locatie albertcluckers@gmail.com - 0475 568424

di 5 februari Fotoshow Neos activit. Amadeus 14.00 Vrij gilma 171@outlook.com - 0476 893706

zo 10 februari Melod. voor miljoenen Antwerpen 16.00 Afgesloten Neos Nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 19 februari Europees Parlement Brussel 13.30 1 februari Trein Weerde albertcluckers@gmail.com - 0475 568424

di 12 maart Quiz Neos Zemst Amadeus 14.00 1 maart Per groep max. 4 albertcluckers@gmail.com - 0475 568424

16 / 17 maart Grüsse aus Wien Antwerpen 16.00 Afgesloten Neos Nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

do 4 april Dauwwandeling Hofstade 6.30 Info volgt gilma 171@outlook.com - 0476 893706

di 9 april Marc Brillouet Hof van Laar 14.00 Vrij Info volgt albertcluckers@gmail.com - 0475 568424

30 april - 3 mei Moezelreis Duitsland Info volgt Afgesloten leonwilms@skynet.be - 0476 403187

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK 

Spiltstraat 280

Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be

0476 403187

Donderdag 24 januari

14 februari

28 februari

Petanque: Wandelen: 1ste en 3de donderdag - 13.30 uur

Verantwoordelijke:

gilma171@outlook.com - 0476 893706

Donderdag 7 februari - Verkort traject van een wandeling uit het
boek "Wandelen en fietsen in groot Zemst”.

Starten doen we voor 6,5 km aan de kerk van Weerde, waar ook de rest

van de wandeling zich afspeelt. De start gebeurt om 13.30 uur stipt.

Donderdag 21 februari - Pikhakendonk wandeling.
De wandeling vertrekt aan de kerk (Hoogstraat) in Hever, ze is 5,5 km 

lang en loopt langs unieke landschapselementen, gevormd door de Dijle.

De naam is afkomstig van "Pikhagen" wat verwijst naar de doornen 

van de mei- en sleedoornstruiken in de omgeving.

NEOS

Het spektakel van het jaar
De spektakelmusical 40-45 was voor 
5000 Neos-leden een daverend succes. 

Hoogst waarschijnlijk zal Neos het evenement 
opnieuw boeken in oktober 2019. 

Wie eerder niet mee kon, krijgt dus nog een kans.
Misschien wil je opnieuw deelnemen, dit keer

samen met je kleinkinderen? 

Lees bijgevoegde folder.

Uw Neos
lidkaart is geld waard!

Meerdaagse reis:
Zoals op de nieuwjaarsreceptie aangekondigd gaat onze meerdaagse

reis naar Engeland. De tweede week van september gaan we naar de

Cotswolds (streek rond Oxford).

Meer details in volgende nieuwsbrieven maar reserveer de datum.

Opgepast:
Volgende lezing over het 

Vaticaan op 31 januari in zaal

“Hof van Laar” (bij Vanessa) en

NIET in zaal Amadeus.

3 januari

Wandelen in Hofstade


