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Bij dit begin van 2020 wens ik jullie allemaal, in mijn naam en uit die
van het ganse bestuur, een gezond, gelukkig en actief nieuw jaar. Wij hopen
voor jullie weer een diversiteit aan activiteiten te brengen. Vooral wensen wij
echter jullie allen “in goeden doen” te mogen begroeten.

PENNINGMEESTER:

Leon WILMS
0476 403 187
leonwilms@skynet.be
-Rekeningnr Neos Zemst

“De tijd gaat snel, gebruik hem wel” zegde een oude spreuk die vroeger bij
onze grootouders boven de kachel hing. Niets is minder waar. In deze woelige
tijden van onrust, onzekerheid, twijfel , aarzeling en gemis aan besluitkracht
is het niet altijd gemakkelijk een rustige en toch actieve weg te vinden.
Als senioren, bij wie op professioneel vlak niet veel meer moet, kunnen wij
met gelijkgestemde dorpsgenoten nog heel actief genieten bij Neos Zemst.
Wij groeiden in enkele jaren van minder dan honderd leden naar bijna 240.
Ieder ontdekt met aangename verbazing minder bekende dorpsgenoten.
Vroegere onbekenden zijn vandaag goede vrienden geworden
en genieten samen van gemeenschappelijke interesses.

BE34 0015 2142 4990
www.neoszemst.be
infoneoszemst@gmail.com

Lay-out: fr.andries@skynet.be

Het is onze grote wens dat deze rode draad doorheen de activiteiten van
Neos Zemst mag blijven lopen.
2020 zal ook een jaar van enige verandering worden, zowel op bestuursvlak
als voor de uitwerking van activiteiten. Stelselmatig zullen jullie op de hoogte
gehouden worden. Wij zijn permanent bezig de werking te optimaliseren
zodat jullie allen tenvolle kunnen genieten van onze activiteiten.
Zoals vroeger al dikwijls gezegd: “bij Neos Zemst zit je goed”. Geniet dus van
het komende jaar samen met ons.
Albert Cluckers, voorzitter
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Kersthappening

10 december 2019

Voor de twaalfde keer organiseerde NEOS Zemst een
Kersthappening. Liefst 130 leden namen eraan deel. Zij
genoten allen van een aangepaste versierde eettafel en
een heerlijk opgediend kerstmaal met daarbij vlotte
muziek en een danspasje.
Met genoegen stelde het bestuur vast dat heel wat deelnemers culinair, muzikaal en amikaal voldaan, naar huis
zijn gegaan.

Tentoonstelling Dali-Magritte
Dinsdag 17 december 2019 brachten 12 Neos Zemst-leden in de Musea voor Schone Kunsten in
Brussel een bezoek aan de tentoonstelling Dali–Magritte. Zowat elke in schilderkunst geïnteresseerde kent deze bijzondere kunstenaars maar dankzij een gedetailleerde toelichting
door een uiterst bekwame gids, ondersteund met een power-point presentatie, kregen we
een inzicht op de wijze waarop deze twee schilders een persoonlijke invulling gaven aan het
surrealisme in hun kunst. Tevens werd aangetoond hoe Dali en Magritte mekaar in hun werk
hebben beïnvloed, en dit niettegenstaande hun wederzijdse haat-erkenning verhouding
gedurende hun hele leven !
Wij kunnen nu met geïnformeerde ogen en in detail hun oeuvre bekijken en bewonderen !

Nieuwjaarsreceptie - 10 januari 2020

Meer dan 150 genodigden, leden, toekomstige leden, en het college van
Burgemeester en Schepenen, genoten op onze nieuwjaarsreceptie van drankjes en talrijke hapjes.

2

Alles was klaargemaakt en versierd door de bestuursleden, hun partners en een reeks trouwe
helpers vanuit onze ledenkring. Hartelijk dank aan al diegenen die het feest hielpen slagen en door
hun aanwezigheid de hechte werking van Neos Zemst onderlijnen.
Roland VERBEYLEN (zie foto blz. 1) werd in de bloemetjes gezet bij zijn afscheid uit het bestuur
na 12 jaar gewaardeerde inzet.
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Voordracht Elfi VANSTEENKISTE
Dinsdag 4 februari 2020 - Amadeus - 14 uur
Hoe chinees is eten bij de Chinees ?
Dit is waarschijnlijk een vraag die velen zich al gesteld
hebben. Er is inderdaad een groot verschil tussen wat
men in China eet en wat het Chinese restaurant hier
voorschotelt.
Hoe dat allemaal precies in mekaar zit komt
Elfi Vansteenkiste ons op dinsdag 4 februari vertellen.
Wij verwachten allen die eindelijk een antwoord op deze
vraag willen om 14 uur in zaal Amadeus.
Inschrijven is niet nodig en zoals gewoonlijk is de
inkomprijs 5 €, en voor niet-leden 7 €.
Wij gaan zeker met grote verwachtingen
de dag tegemoet.

Dinsdag 14 februari 2020 - Amadeus - 14 uur

HET JAAR IN BEELD
Velen zien mij week in week uit zeulen met grote- en kleine fototoestellen, soms vragen ze of ze daar ooit iets van te zien krijgen.
Wel op 14 februari aanstaande, verwacht ik jullie massaal om verslag
uit te brengen in woord en beeld over het afgelopen kalenderjaar.
Vanzelfsprekend komt de ene al meer in beeld dan de andere, maar de
kans is groot dat ge uzelf hier of daar wel ziet verschijnen, is dat niet
het geval, weet dan dat dit niet opzettelijk bedoeld is.
Ik ben ook niet op elke activiteit aanwezig geweest, maar het overgrote deel van de activiteiten wordt in herinnering gebracht.
Ik kijk uit naar deze dag.

Gilbert

Dinsdag 17 maart 2020 - (halve dag)

Nationaal Museum van Douane en Accijnzen - Antwerpen
Het museum heeft een collectie met onder meer in beslag
genomen goederen en smokkelvoorwerpen. Achter ieder
voorwerp, document en iedere foto schuilt een verhaal:
over inventieve geesten en speurneuzen, over fraude en
haar bestrijding, over kat- en muisspelletjes, over harde
confrontaties...
Samen met een of twee gidsen maken wij een rondleiding
die ongeveer 1.30 uur in beslag zal nemen.
Vertrek:

Dit museum belicht de werking van de Administratie
van Douane en Accijnzen sinds het ontstaan van België. Er wordt onder meer gefocust op wat in het
verleden gebeurde aan de grenzen maar ook de
huidige werking aan de steeds veranderende grenzen
wordt getoond.

Stipt 8.30 uur op de parking van “d’Oude School”
Dorpsstraat aan nr 87 Weerde.
Bij aankomst genieten wij ook van een kopje koffie
inbegrepen in de prijs.
Terugkomst in Weerde verwacht rond 12.30 uur.
20 € leden, 30 € niet-leden.
Prijs:
Inschrijven: Gelieve het bedrag te storten vóór 6 maart 2020 op
de rekening van Neos Zemst.
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NEOS activiteitenplanner*
Activiteit
di 21 januari
do 30 januari
di 4 februari
zo 9 februari
di 14 februari
di 18 februari
di 3 maart
di 17 maart
21 / 22 maart
5 - 8 mei
10 - 14 september

Plaats

Uur

Jan Vanroose
Amadeus
Afrika Museum
Tervuren
Elfi Van Steenkiste
Amadeus
Melodieën vr Miljoenen Antwerpen
Het jaar in beeld
Amadeus
VRT
Brussel
Quiz Neos Zemst
Amadeus
Museumbezoek
Antwerpen
Grüsse aus Wien
Antwerpen
Moezelreis
Duitsland
Meerdaagse reis naar Piemonte - Italië

Petanque:
2e en 4e donderd. - 14.00 uur
WIK Spiltstraat 280 - Zemst-Laar

14 uur
9 uur
14 uur
16 uur
14 uur
8.30 uur
14 uur
8.30 uur
16 uur

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Inschrijving

Opmerking

Ter plaatse
15 januari
Ter plaatse
Afgesloten
Ter plaatse
2 februari
Info volgt
6 maart
8 januari
15 januari

Info volgt

Info volgt

Wandelen:

GSM

Verantwoordelijke

0468 597 123
0478 441 322
0468 597 123
0496 525 899
0468 597 123
0478 441 322
0468 597 123
0475 960 999
0496 525 899
0476 403 187
0475 960 999

albertcluckers@gmail.com
gust.lut@gmail.com
albertcluckers@gmail.com
infoneoszemst@gmail.com
albertcluckers@gmail.com
gust.lut@gmail.com
albertcluckers@gmail.com
patrick.de.graeve@telenet.be
infoneoszemst@gmail.com
leonwilms@skynet.be
patrick.de.graeve@telenet.be

1ste en 3de donderdag
Verantwoordelijke:

-

13.30 uur (winterperiode)
14.00 uur (zomerperiode)
gilma171@outlook.com - 0476 893 706

De wandeling van 6 februari 2020 wordt
geannuleerd en verschoven naar
donderdag 20 februari 2020 - 13.30 uur
Verkorte Barebeekwandeling - afstand 7 km.
Vertrek aan de kerk van Hofstade. De wandeling voert ons door een deel van
Hofstade gelegen tussen Tervuursesteenweg en de Leuvense vaart.

Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403 187
Contact: fr.andries@skynet.be
0478 349 866

Donderdag: 23 januari
13 februari

We hebben al wandelend het nieuwe jaar goed ingezet.
Het was met een bang hartje dat we in de auto stapten om 13 uur, om ons te begeven
naar het vertrekpunt van de wandeling. Wie zou er bereid zijn om op 2 januari te
komen wandelen?
Maar zie, onderweg passeerden we reeds 2 leden, één per fiets en één te voet.
Zouden we toch niet vergeefs gekomen zijn?
Ter plaatse waren we alleszins de eerste, om 13.18 uur, dus het kon nog wel dat er
enkelen zouden opdagen. Groot was onze verwondering toen één na één meerdere
wandelaars opdaagden. Uiteindelijk waren wij met 19 deelnemers, een record voor
een normale wandeling. Proficiat.
Gilbert

EPPEGEM - 2 januari 2020
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---------- ERRATUM ---------Het bezoek aan VRT gaat door op dinsdag 18 februari en niet op woensdag, zoals werd aangekondigd.

