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Wij verlaten onze vaste stek in Zemst-Bos 
en verhuizen onze gewone activiteiten naar een nieuwe locatie

Het was bijna een donderslag bij een heldere winterhemel toen wij onverwacht vernamen dat
de taverne/feestzaal “Amadeus” in Zemst-Bos definitief de deuren heeft gesloten. Daar was
sinds jaren onze vaste ontmoetingsplaats voor voordrachten, kerstfeest, bestuursver-
gaderingen.

Gelukkig konden wij vrij vlug een nieuwe thuishaven vinden
in de lokalen van de “Heemkundige Kring De Semse”, in de
Schoolstraat in Zemst (rechtover de bibliotheek). Wij
danken het bestuur van de Kring voor de sympathieke en
bereidwillige bijstand. Vanaf nu, en tenzij anders wordt
meegedeeld, zullen dus al onze conferenties doorgaan in
de lokalen van “de Semse”.  Al de vorige aankondigingen
van activiteiten in zaal Amadeus zijn dus voorbijgestreefd.

Zoals je ziet is de wereld altijd in beweging. Gelukkig kan
Neos Zemst rekenen op zijn leden en het daadkrachtig
bestuur dat achter hen staat . Wij proberen zo soepel mo-
gelijk aan de moeilijkheden te verhelpen. Dat mag onze
aandacht echter niet afleiden van de reeks activiteiten die
ons voor de komende maanden opwachten. 

Lees verder in deze nieuwsbrief al de informatie, heet van de naald. Er komen interessante
uitstappen aan en ook de conferenties, met o.m. Marc Brillouet, zullen zeker de aandacht
weerhouden.

Lees wel iedere keer aandachtig op welke locatie de activiteit plaatsvindt.
Wij  lopen  al  een  beetje  warm  voor  de  komende  lente.  De  geplande  activiteiten
zullen ons echter voor de resterende koudere en donkere winterdagen nog aangename
momenten bezorgen.

Albert Cluckers, voorzitter
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BIJLAGE:

- Folder meerdaagse reis

Op 27 januari overleed

François SILVERANS
weduwnaar van Annie DE CONINCK

levenspartner van Joske PARYS
1939 - 2020

François was een trouw lid van onze vereniging.

Wij wensen Joske en gans haar familie veel kracht toe

om dit verlies te verwerken.

Ook de zetduivel speelde
ons parten. Daarom vragen

wij uw speciale 
aandacht voor volgende 

activiteit:

De voorstelling 
“Het jaar in beeld”

gaat door op 
555 VRIJDAG ---

14 februari 2020 
om 14 uur in 

“DE SEMSE”.
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Nieuwjaarsconcert - 11 januari 2020
Voordracht Jan Vanroose -  21 januari 2020

Voor een ruim aantal leden gaf Jan Vanroose, in de lokalen
van de heemkundige Kring “De Semse”, een lezing over de
namen. Waar komen ze vandaan, wat zou hun betekenis kun-
nen zijn, of niet …
Boeiend te weten dat wat soms alledaags lijkt dat helemaal
niet is. Oorspronkelijke bedoelingen achter namen kunnen
verwarrend zijn, komisch of verbasteringen van andere
namen.
Boeiende ontdekkingen op een donkere winternamiddag.

De dag na onze nieuwjaarsreceptie zijn we met
38 Neos leden naar het nieuwjaarsconcert ge-
weest in Heist-op-den-Berg. 

Onder leiding van dirigent André Walschaert
speelde het orkest Diamond Symphonic mooie
melodieën van bekende componisten.

Het was weer een avond waar iedereen van
genoten heeft. 

Het vernieuwde Afrika Museum was een aangename ontdekking voor de 56 leden die mee reisden naar Tervuren.
Drie, zeer goede, gidsen hebben ons door dit prachtige museum geleid. We kregen uitleg over de geschiedenis van Congo en 

Belgisch Congo, over het dagelijkse leven, de Congolese cultuur, de invloed van de kolonisten, over fauna en flora. Kortom, het is 
een museum om nog eens                  terug te bezoeken op eigen tempo.

Niet alleen het museum is de moeite waard, ook de                         lunch was zeer goed. Lekker eten, vriendelijke en vlotte 
bediening.  Deze uitstap hebben we afgesloten                                  met een wandeling in het prachtige park van Tervuren.
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Afrika Museum - 30 januari 2020

Wandelen
Muizen - Mechelsbroek - 16 januari

Hoe chinees 
is het eten bij de chinees?

Op 4 februari 2020 lichtte Elfie Van Steenkiste dit toe aan de hand
van een boeiende lezing over zeden en gebruiken rond eten en
drinken in China. 

Wat wij denken chinees eten te zijn lijkt helemaal niet op wat de
chinezen  in  China  eten.  Totaal  andere  smaken,  gebruiken,  in-
grediënten en gewoontes maken dat dit een andere wereld is. 

Deze  gewaardeerde  lezing,  met  leuke  beelden  en  levendige
verhalen deed ons in gedachten naar China reizen. 

Eén ding is zeker: wat wij hier bij de chinees eten is meestal niet
wat men in China eet.
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Op dinsdag 7 april komt Marc Brillouet ons

spreken over filmmuziek. U kent hem o.a. van de
uitzendingen “Funiculi funicula” op de radio. Zijn
uiteenzetting gaat ditmaal over muziek tussen
BROADWAY en HOLLYWOOD. 

Wie de vorige conferenties van Marc bijwoonde
weet hoe boeiend hij de muziekgeschiedenis tot
leven kan brengen. Het wordt een verrassende,
verfrissende, soms nostalgische namiddag om niet
te vergeten.

De voordracht gaat door in d’Oude School in

Weerde. Zij start om 14 uur. Inschrijven is niet
nodig. De inkomprijs is 5 € voor de leden en 7 € voor
niet-leden.

Op 3 maart gaat onze eigen ”NEOS ZEMST QUIZ” (al voor de 
zesde maal) door in De Semse. (Schoolstraat Zemst). 

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 28 februari 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 prettige namiddag.

Dinsdag
3 maart 

2020
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De Semse
14.00 uur

Marc BRILLOUET komt ons weer over muziek spreken

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we in de vroege morgen (06.30 uur), na de wissel winter-zomeruur, op stap. Deze keer
hebben we gekozen voor het landelijke Hombeek. We komen samen aan het lokaal van de fanfare "De Vrolijke Vrien-
den" gelegen op het Heike 64 te Hombeek. Hier zullen we, na de wandeling, ook het traditionele ontbijt "spek en
eieren" nuttigen. De wandeling wordt gegidst door Theo Slagmuylders.
Neos-leden die niet wandelen maar toch met de wandelaars het ontbijt willen nemen worden verwacht om 9.15 uur.

We vertrekken in de Moerstraat en volgen deze tot we links afslaan in de Brede Driesstraat. We steken de Gi-
jsbeekstraat over naar de Rechtestraat, beter gekend als “De Dreef”. Op het einde slaan we rechts de
Boomkesstraat in tot aan de Pikeriestraat waar we vervolgen in de Dukestraat. Op het einde gaan we rechts
de Bosstraat in tot aan de Expoelstraat. We steken over en gaan links op het fietspad onder de spoorweg tot
aan de Kapellebaan. Hier passeren we de paardenmelkerij en komen aan de Kapelseweg, we slaan af naar
rechts, kruisen de spoorweg en komen aan de Schoorstraat. We gaan nu rechts en eindigen waar we vertrokken
zijn aan De Vrolijke Vrienden. Hier wacht ons na 7,6 km een heerlijk ontbijt.

DAUWWANDELING met ontbijt op donderdag 2 april 2020 - 06.30 uur

CONCREET: Datum: donderdag 2 april 2020 
Waar: wandelaars komen samen aan het fanfarelokaal, Heike 64, Hombeek
Vertrek: 06.30 uur
Ontbijt: 09.15 uur in het lokaal van de Vrolijke Vrienden (ook voor niet-wandelaars).
Deelname:  Dauwwandeling met ontbijt of ontbijt alleen: 12 € (leden) en 15 € (niet-leden)
Inschrijven: bedrag over te schrijven op de rekening van Neos-Zemst vóór 26 maart 2020

met vermelding "Dauwwandeling met ontbijt + aantal personen" en/of  "Enkel ontbijt + aantal personen"



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*

Wandelen: 1ste en 3de donderdag     - 13.30 uur (winterperiode)

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 20 februari 2020 - 13.30 uur - Verkorte Barebeekwandeling

Vertrek aan de kerk van Hofstade. De wandeling voert ons door een deel van 
Hofstade gelegen tussen Tervuursestwg en de Leuvense vaart - Afstand 7 km. 

Donderdag 5 maart 2020 - 13.30 uur - Heindonk, Watersportbaan Hazewinkel.
De parking bevindt zich rechts, na het binnenrijden Beenhouwerijstraat 28. 
Afstand 6,5 km.

NEOS

Petanque:

2e en 4e donderd. - 14.00 uur

WIK Spiltstraat 280 - Zemst-Laar

Donderdag:  13 februari
27 februari
12 maart

Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

vrij 14 februari Het jaar in beeld De Semse 14 uur Ter plaatse 0468 597 123     albertcluckers@gmail.com
di 18 februari VRT Brussel 8.30 uur Afgesloten 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be
di 3 maart Quiz Neos Zemst De Semse 14 uur 28 februari 0468 597 123     albertcluckers@gmail.com
di 17 maart (1/2 d.) Douanemuseum Antwerpen 8.30 uur 6 maart 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be
21 / 22 maart Grüsse aus Wien Antwerpen 16 uur Afgesloten Info volgt 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com
do 2 april Dauwwandeling Hombeek-Heike 6.30 uur 20 maart 0476 893 706 gilma171@outlook.com
di 7 april Marc Brillouet Weerde 14 uur Ter plaatse 0468 597 123     albertcluckers@gmail.com
di 21 april Stoeterij Naessens Waregem Info volgt
do 30 april Combiwandeling Zemst-Laar Info volgt
5 - 8 mei Moezelreis Duitsland Afgesloten 0476 403 187     leonwilms@skynet.be
do 11 juni Daens de musical Puurs 14 of 19 uur 6 april 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com
zo 26 juli BBQ Zemst-Laar Info volgt
10 - 14 september Meerdaagse reis naar Piemonte - Italië 20 maart 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be

Elf jaar nadat Daens in première ging, herneemt Studio 100 deze
topproductie in haar Pop-Up theater. 

De musical Daens, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992 van
Stijn Coninx, gaat over recht en onrecht, over leven en dood in het
Aalst van 1900 en dompelt ons onder in het rauwe, uitzichtloze
leven van de arbeidersklasse. Eén man gaat echter de strijd aan met
het immense onrecht van die tijd, priester Adolf Daens.

Niemand minder dan Peter Van de Velde zal gestalte geven aan de
titelrol van Adolf Daens. Ook Jo De Meyere (bisschop Stillemans),
Jelle Cleymans (socialistische voorman Jan De Meeter) en Free Souf-
friau (Nette Scholiers) zullen te zien zijn in deze nieuwe productie.

De rijdende tribunes en decors van het Studio 100 Pop-Up Theater
in Puurs zorgen voor een unieke, beklijvende versie van deze suc-
cesmusical. Het publiek wordt meegezogen in het verhaal door het
groots speelveld, de nieuwste theatertechnieken én een kwalitatief
audiosysteem met hoofdtelefoons (dat eerder al zijn dienst bewees
tijdens spektakelmusical 40-45).

Een mooie gelegenheid om samen te genieten in groep.

Neos ZEMST heeft voor deze gelegenheid  
80 plaatsen gereserveerd.

Ticket  categorie 1, MET busvervoer: 87 € p/ p
Bij dit ticket is een koude schotel inbegrepen,
voorafgaand aan de voorstelling.

Wij verwachten uw inschrijving graag vóór 6 april 2020
door overschrijving van het bedrag op rek. van Neos
Zemst met vermelding “Musical Daens”.

Donderdag
11 juni 2020
14 of 19 uur 

studio 100 theater
Puurs

DAENS de musical
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Eerst (een beetje) petanquen en dan het jaar goed inzetten...


