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Met de druk bijgewoonde jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is 2018
gestart en wij herhalen hierbij
onze gemeende wensen voor
een prachtig nieuw jaar.

VOORZITTER:
Albert CLUCKERS
Brusselsesteenweg 41
1980 Zemst
0475 568424
albertcluckers@gmail.com

Al zijn het nog heel donkere
dagen toch staan er heel wat
lichtpunten op ons programma.
Dat is de kracht van Neos Zemst.

SECRETARIAAT:
Herman DE BAKKER
Korenbloemstraat 21
1981 Hofstade
0496 525899
infoneoszemst@gmail.com

Wij denken met plezier terug
aan wat we samen meemaakten,
genieten van wat we nu doen en
kijken uit naar wat komt.
Dat houdt ons ondernemend en
jong. Bovendien ben je bij Neos
onder gelijkgestemde zielen. In
groep, met een zelfde gedrevenheid, genieten van de activiteiten
en van mekaars gezelschap is de
rode draad van ons programma.

PENNINGMEESTER:
Leon WILMS
0476 403187
leonwilms@skynet.be
Rekeningnummer Neos Zemst
Iban: BE34 0015 2142 4990
Bic GEBABEBB
www.neoszemst.be
infoneoszemst@gmail.com
Lay-out: fr.andries@skynet.be
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Het nieuwe jaar is
vertrokken

Gezien Neos Zemst het voordeel
heeft te functioneren op niveau
van de fusiegemeente brengen
wij heel wat mensen bij mekaar.

Nieuwe, aanvankelijk onbekende, gezichten worden vrienden en vinden
mekaar bij Neos. Nieuwe ideeën komen binnen, nieuwe initiatieven worden
ontwikkeld, nieuwe gezellige momenten worden geschapen. Met meer dan
200 leden zijn wij uitgegroeid tot een ruim verspreide familie, stevig gevestigd vanuit alle deelgemeenten.
In 2018 zal de Zemstse ondernemende senior weer een waaier van gelegenheden vinden om, onder vrienden en leeftijdsgenoten, te ontspannen.
Leerrijke momenten, toeristische uitjes en culinaire belevenissen gaan het
jaar kruiden.
Wij kijken ernaar uit jullie te ontmoeten en jullie deelname aan het
Neos-programma te noteren. Het is echter ook dankzij jullie inzet dat de
evenementen kunnen slagen. Jullie inbreng, goed humeur en enthousiasme
zijn de ingrediënten die Neos doen leven.
Houden zo!
Het nieuwjaarsglas is ondertussen leeg maar symbolisch wordt dit het ganse
jaar door gevuld met sprankelende Neos-activiteiten.
Gezondheid!
Albert Cluckers, Voorzi5er
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De warm

Dinsdag 19 december 2017

Kerstevocatie

Een 50-tal aanwezigen
luisterden en genoten van de kers5eksten die Fernand
VERRETH en Lode TOOTEN brachten. Geheel in de kerstsfeer en als aanloop
naar de feestdagen verhoogden de lezingen en de meegezongen liederen het warme gevoel van de eindejaarsperiode.

Op 22 december 2017 overhandigde een delegatie van ons bestuur een cheque van 500 € aan
“Zemst for Life”. Het ingezamelde bedrag (dankzij de sponsorwandeling en de lezing over de
ﬁnanciële wereld) komt integraal toe aan Villa Clementina.
De overhandiging gebeurde op de ﬁnale avond van de actie, aan de Melkerij. Er werd ook een kort
interview van de voorzi.er en penningmeester uitgezonden op “Radio Randstad”.
Dank aan alle leden die hebben bijgedragen om aan dit resultaat te komen.

2018 is gestart
voor
Neos Zemst…
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Op 12 januari
opende Neos Zemst het nieuwe jaar
met zijn gewaardeerde nieuwjaarsreceptie. Meer dan 150 aanwezigen kwamen in “d’Oude School” het
glas heﬀen, en van de bijbehorende proevertjes genieten. Alles was weer puik in goede banen geleid door
de bestuursleden, hun partners en een ploeg vaste helpers. Zij hielden de glazen gevuld en boden de honderden, zelfgemaakte, hapjes aan. Langs deze weg nogmaals hartelijk dank en proﬁciat.
Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente betuigde met
haar aanwezigheid de sympathie voor onze vereniging.
Met meer dan 200 leden stappen wij het jaar in met een actief en gevarieerd programma. Wij
doen weer ons best om er mooie momenten van te maken.

▼

Wat nog komt...
Voordracht op dinsdag 6 februari - Amadeus - 14 uur

“Als doden een gezicht krijgen”
Commissaris van de Federale Politie, Joan DE WINNE, was diensthoofd van het
slachtoﬀeridentiﬁcatieteam DVI. Nu is hij trainer/facilitator in het “Centrum voor
Leiderschapsontwikkeling” en bij de “New Economic Foundation” in London.
Op een praktijkgerichte en interactieve manier licht hij de bijdragen toe van de
forensische wetenschappen aan de identiﬁcatie van slachtoﬀers bij rampspoedige
gebeurtenissen. Aan de hand van concrete situaties schetst hij de samenwerking
tussen de Federale Politie en haar externe partners.
Ook naar toekomstige ontwikkelingen op dit domein wordt gekeken.
Inkom - leden: 5 €
- niet-leden: 7 €

Weer een boeiende namiddag met een lezing die je niet mag missen.

Dinsdag 20 februari 2018

Uitstap naar Aristocratisch Brussel
Op 20 februari verzamelen wij om 10.00 uur stipt voor de
loke.en in de grote hall van het Centraal Station in Brussel.
Met onze gekende dorpsgenoot en gids,
Dirk THIELEMANS, maken wij vandaar een geleide
wandeling door het Aristocratisch Brussel.
Wij gaan naar de Zavel, het Koninklijk Paleis en het Warandepark. We bezoeken de chocolatier Marcollini
en kijken naar de antiekzaken,… We sluiten af met een driegangenlunch (drank inbegrepen).
Wij reizen naar Brussel op eigen kracht, met de auto, de trein, of….
Voor diegenen die uit Weerde willen vertrekken:
Er is een trein om 9.24 uur die om 9.51 uur in Brussel Centraal aankomt.
Uiteraard kan je vroeger of vanuit Mechelen vertrekken. Terugkomst is vrij.
Ieder koopt zijn vervoersbewijs.
Wil je graag mee op deze boeiende wandeling stort dan 36 € (40 € voor niet-leden) op de
rekening van Neos Zemst (zie vooraan de nieuwsbrief) ten laatste vóór 13 februari.
Aantal deelnamers beperkt tot 30.

Om naar uit te kijken...
De wereldberoemde (in Zemst en omstreken)
QUIZ van Neos Zemst komt eraan op 6 maart.
Noteer alvast de namiddag in zaal Amadeus
en kom talrijk deelnemen!
De DAUWWANDELING op donderdag 29 maart
gaat opnieuw door in Zemst-Laar.
We verkennen de “Laarwandeling” met als afsluiter,
als naar gewoonte, een smakelijk ontbijt.
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* Sommige organisaties
zijn mogelijk onderworpen
aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *
Organisatie

Plaats

Uur

Inschrijving

di 23 januari

Garnierderij Cammers

Mechelen

13.45

Afgesloten

joske.merckx@telenet.be - 0479 410033

di 6 februari

Joan De Winne

Amadeus

14.00

Ter plaatse

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 20 februari

Aristocratisch wandelen

Brussel

10.00

13 februari

di 6 maart

Neos quiz

Amadeus

14.00

do 29 maart

Dauwwandeling

Zemst-Laar

6.30

18 maart

Grüsse aus Wien

di 17 april

Mark Brillouet

Amadeus

Ter plaatse

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

24 - 27 april

Moezelreis

Treis-Karden

31 januari

leonwilms@skynet.be - 0476 403187

17 - 21 augustus

Riviercruise

Duitsland - Frankrijk - Zwitserland

Afgesloten

gust.lut@gmail.be - 0478 441322

Afgesloten

PETANQUE :

WANDELEN:
1e en 3e donderdag - 13.30 u
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com
0476 893706

14.00

2e en 4e donderdag - 14 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403187

Verantwoordelijke

Eigen vervoer

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

Nieuws volgt

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

Nieuws volgt

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

Neos nationaal

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

25 januari 2018
8 februari

Donderdag 1 februari - Elewijt Rubens wandelpad
Vertrek aan de kerk van Elewijt. Het parcours is grotendeels verhard en bedraagt 6 km.

Donderdag 15 februari is er GEEN wandeling!

Zij die rechtstreeks naar de vertrekplaats
van de wandeling gaan
dienen tijdig ter plaatse te zijn.
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Opmerking

