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De paashaas is volop eieren aan het versieren 
om ze binnenkort rond te dragen…

Zo ook Neos Zemst. Er zitten diverse activiteiten in de pipe-line, die uitgewerkt worden naar de
lente  en  de  zomer  toe.  Nog  enkele  conferenties,  uitstappen  en  meerdaagse  reizen  moeten
afgewerkt worden.

De ganse bestuursploeg werkt daar aan mee, in een solidaire inzet. 

Door het vertrek, en komend vertrek, van diverse bestuursleden, na veel jaren trouwe dienst,
heeft het bestuur van Neos Zemst dringend nood aan jong bloed. Het huidig bestuur, met alle
bestuursleden die er zijn en voordien geweest zijn, heeft Neos Zemst op hoge kruissnelheid ge-
bracht. Het is echter tijd dat er nieuwe inbreng komt. Diegenen die 10 jaar geleden, en langer,
mee bestuurden zijn nu 10 jaar ouder. Dat doet geen a:reuk aan hun degelijke kwaliteiten en
onbesproken inzet. Bijkomende nieuwe ideeën en een frisse kijk zijn altijd nuttig in een bedrijf en

in een vereniging. Wij zijn ontspannen en ondernemende senioren en dat moeten we zo blijven en nog doen uitgroeien. Toen ik
de voorzittersstoel aanvaardde, zoveel jaren geleden, telde Neos Zemst ongeveer 80 leden. Vandaag zijn we de 220 voorbij. Het
vraagt blijvende visie, organisatie, communicatie en motivatie om zulke groeiende vereniging levend en levendig te houden.

Daarom dus hierbij een dringende oproep naar kandidaat-bestuursleden, mannen en dames, om de toekomst van Neos Zemst samen

verder uit te werken en waar te maken.

Heb je er zin in, neem dan contact met de voorzitter of de secretaris. Zij zullen de kandidaturen aan de bestuursvergadering  voor-
leggen om de profielen te evalueren in functie van de noden. Hun coördinaten staan op het eerste blad van de nieuwsbrief. Het
is leuk als je later zal kunnen zeggen: “Neos Zemst, ik was erbij, in het bestuur”.

Geniet van de opkomende lente en van de komende activiteiten.
Albert Cluckers, voorzitter

Wijzigingen in het bestuur
Zoals al vroeger aangekondigd ondergaat het bestuur van Neos Zemst  aanpassingen. Enkele gewaardeerde
medewerkers laten de plaats aan nieuwkomers. Jong bloed werkt altijd bevorderlijk. Het nieuw
samengestelde bestuur wordt begin september, bij het nieuwe werkjaar, voorgesteld. 

Wij melden al hierbij dat onze ondervoorzitster, Lutgart THOMASSEN, na jaren trouwe

gewaardeerde medewerking, de fakkel aan anderen overlaat. Zij organiseerde met haar

typerend enthousiasme heel wat catering evenementen en stond helemaal achter de plan-

ning en organisatie van menige uitstappen en bezoeken. Wij danken haar hierbij hartelijk

voor haar inbreng in de werking van Neos Zemst.
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Deze diavoorstelling werd ludiek en kunstzinnig samengesteld en gepresenteerd door ons Neoslid Gilbert MAEBE. Door
het  groot  aantal  organisaties   van  Neos  Zemst  zullen  er  weinig, of  zelfs  niemand  van  onze  leden, op  elke  activiteit
aanwezig  geweest  zijn.  Het  was  dan  ook  niet  te  verwonderen  dat  er  velen  onder  de  indruk  kwamen  van  het
grote aantal activiteiten met dito deelnames. Daarom is het goed om af en toe ook eens achterom te kijken. 

Het was een deugddoende, gezellige en verkennende namiddag in onze nieuwe locatie, die voor enkelen uitmondde bij
een heerlijk biertje en een gezellige babbel in de “Semse Staminee”.

De grote quiz van

NEOS
ZEMST

op 3 maart 2020

Geleid bezoek aan de VRT
Een volle bus leden van Neos Zemst werd op 18 februari ’s morgens afgezet aan de ingang van het VRT gebouw in Brussel.
Met twee gidsen kregen we een uitgebreide rondleiding in de, meestal lege, studio’s van zowel TV als radio. Er gaan nog
heel weinig uitzendingen “life”. Alles is meestal bij voorbaat ingeblikt. Rechtstreekse uitzendingen gebeuren vooral ‘s
avonds. De nieuwsstudio blijkt een parel van techniek waar alles quasi automatisch gebeurt. Met veel bijkomende informatie
keerden we allen tevreden terug. 

6 ploegen van 4 deelnemers pijnigden hun hersenen en peilden hun parate kennis om te
antwoorden op de quizvragen. De klas/vergaderzaal in “de Semse” was nog eens een
beetje in examenstemming gehuld, zoals vroeger waarschijnlijk. Er werden vragen
gesteld over heel wat diverse onderwerpen.

Uiteindelijk ging de winnende ploeg naar huis met een diploma die een gratis deelname
aan onze BBQ in de zomer inhoudt. De nrs 2 en 3 ontvingen een aanmoedigingsprijs.

Vrijdag 14 februari 2020 

Het jaar in beeld

Ploegrangschikking Wijze Neuzen : Casteels Hugo, Casteels Monique, Smedts Wies, Van Damme Lea
en MCLL : Jenné Lucien,  Smets Maurice, Verlooy Carine, Dekleermaeker Lydie,

samenstelling: Grijs maar Wijs : De Wolf Govert, Parys Joske, Boschmans Roger,  Vandenbroucke Magda
De Vervolgers : Barten Henri, Desaeger Joris, Verbeeck Angèle, Poedts Romain
De Kozijntjes : Cortvriendt Leon, Verschoren Godelieve, Pelgrims François, Jacobs Ingrid
Delikuna : Vannuten Anita, Spileers Myriam, Verboomen Adeline, Fransen Guy 
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Combi-wandeling in Zemst-Laar

Op donderdag 30 april 2020 organiseert Neos Zemst opnieuw een

We gaan wandelen in de voormiddag en daarna lunchen we in het “Hof van Laar”.

???

Het Bachkoor van Elewijt

De Markuspassie van Reinhard Keiser is een
barok werk, uitgevoerd door het Elewijts
Bachkoor (meer dan 40 uitvoerders, waaron-
der enkele Neos leden). Dit alles gaat door in
het prachtige kader van de volledig gerestau-
reerde Basiliek van O.-L.-Vrouw van Hanswijk,
ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Na afloop is er een receptie in de crypte onder
de basiliek: een unieke gelegenheid om deze
mooie volledige gerestaureerde crypte (die
normaal gesloten is) te bezoeken. Ook deze
crypte is rolstoel- toegankelijk.

INKOMPRIJS: 15 € (voorverkoop)
20 € (kassa)

KAARTEN: Mit Cabus - 015/61 51 96
of bij de koorleden

Daguitstap op DINSDAG 19 MEI 2020 bezoek aan 

CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL (CNH)
en VOLKSSTERRENWACHT 

DOMEIN BEISBROEK (OERKNAL)
CNH Industrial is een wereld-
leider in de kapitaalgoederen-
sector die via haar bedrijven
landbouw- en bouwmachines,
vrachtwagens, bedrijfsvoertui-
gen, bussen en speciale voer-
tuigen ontwerpt, produceert
en verkoopt.
In hun productievestiging van
Zedelgem ontwikkelen en pro-

duceren zij er landbouwmachines voor meer dan 55 landen.

Als middagmaal genieten wij van een

driegangenmenu in de Salons 

Denotter te Zedelgem.

Hierna vertrekken wij naar de
Volkssterrenwacht Domein Beis-
broek. Met de Cozmixvoorstelling
wagen wij ons in het planetarium.
Een filmprojectie toont spectacu-
laire beelden uit de sterrenkunde en
Marslandschap, de Orionnevel en een gigantisch sterrenstelsel,
met de oerknal als toemaat.

Vertrek: Stipt vertrek om 7u30 op de parking van “d’Oude School” 

Dorpsstraat aan nr 87 Weerde.

Terugkomst in Weerde verwacht rond 19 uur.

Prijs: 70 € leden, 75 € niet-leden. Niet inbegrepen in deze prijs 

dranken bij maaltijd en persoonlijke uitgaven.

Inschrijven:Gelieve het bedrag te storten vóór 8 mei 2020 op de 

rekening van Neos Zemst

BELANGRIJK: Gezien de COVI-19 crisis en ter bescherming van de

2500 werklieden bij CNH in Zedelgem, vraagt CNH bij aankomst aan

elke bezoeker om een attest te tekenen dat hij verklaart geen enkele

corona crisis regio heeft bezocht.

PRAKTISCH: Er zijn 2 mogelijkheden: 

- ofwel komt u tegen 9.30 uur naar het centrum van Zemst-Laar (kerk of
“Hof van Laar”) om deel te nemen aan de WANDELING

- of u komt tegen 12 uur naar het “Hof van Laar” om deel te nemen aan de
lunch. 

HET  MENU: Soep

Konijnenrug of Kabeljouw met frietjes

Nagerecht

Eén consumptie naar keuze

Kostprijs: 30 € voor leden, 35 € voor niet-leden.
Inschrijven door betaling vóór 15 april 2020 op rekening van Neos-Zemst. 
Gelieve bij inschrijving VLEES of VIS te vermelden a.u.b.
Voor de wandeling alleen is vooraf inschrijven niet nodig.
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* 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 19 maart 2020 - 13.30 uur - Walem Kasteel Rozendaal
Afstand 6,5 km. Parking ter plaatse. Uit Rivierenland knooppunten systeem.
We verlaten het domein richting Netedijk die we een eind volgen om via het Fort
van Walem terug te keren naar ons vertrekpunt.
De wegen zijn gedeeltelijk verhard en niet-verhard. Hopelijk is daarna het plaat-
selijke café open om te recupereren bij het nodige vocht.

Donderdag 2 april 2020 - 6.30 uur - DAUWWANDELING
Afstand 7,5 km. Alle info in Nieuwsbrief nr 6 - februari.

Donderdag 16 april 2020 - Parking aan de kerk in Leest, vertrek 14 uur, 
afstand 6,35 km. Uit Rivierenland knooppunten systeem.

Langs rustige verharde en niet-verharde wegen, wandelen we door landelijk Leest
o.a. langs de Kouter en het Dorpelpoelveld terug naar het dorp. Wie dorst heeft
en nog nood om te socialiseren, heeft hier mogelijkheden.

Donderdag 7 mei 2020
Omwille van de Moezelreis (5-8 mei) is er geen wandeling. 

NEOS

Petanque:

Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

za 21 maart Grüsse aus Wien Antwerpen 16 uur Afgesloten Weerde 12.35 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
do 30 april Combi-wandeling Zemst-Laar 9.30 uur 15 april Eten: 12 uur 0476 893 706 gilma171@outlook.com
5 - 8 mei Moezelreis Duitsland 7.00 uur Afgesloten 0476 403 187     leonwilms@skynet.be
vrij 15 mei Dagfietstocht Lier Info volgt
di 19 mei Case New Holland Zedelgem 7.30 uur 8 mei 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be
di 2 juni Levensbeëindiging De Semse 14 uur Ter plaatse
do 11 juni Daens de musical Puurs 14 of 19 uur 6 april 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com
di 16 juni Pairi Daiza Info volgt
zo 26 juli BBQ Zemst-Laar Info volgt
vrij 4 september Alg. Vergadering Zemst-Laar Info volgt
10 - 14 september Meerdaagse reis naar Piemonte - Italië 20 maart 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be

Van Guy FRANSEN ontvingen wij
een verklaring van het woord
“PETANQUE”.  Waarvoor dank. 

De naam komt uit het Provençaals

"pétanco", dat een samenstelling

is van  "pé" wat voet betekent en

"tanco" wat staan wil zeggen .

In Marseille kan je overal gratis

Petanque spelen .

In de Provence heb je "het lange

pétanque spel" dat anders ge-

speeld wordt! Daar doe je een

driedubbele sprong alvorens te

werpen, op een terrein van 15 x 20

meter, = 3x groter dan onze petan-

quebanen .

Wil jij ook graag mee petanquen?
Dat kan elke 2e en 4e donderdag
aan de WIK in Zemst-Laar.

ek. Donderdag  26 maart
Donderdag    9 april

-  Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van maatregelen i.v.m. het 
Corona-virus.

-  Dinsdag 21 april - Daguitstap Stoeterij Naessens wordt geannuleerd.
-  Voor de meerdaagse reis naar Piemonte zijn nog enkele plaatsen vrij.

Wandelen in Hofstade - 20 februari 20204


