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Wat langer licht, carnaval, Pasen….. 
De lente staat te trappelen

Wij trachten allemaal om wat meer licht te krijgen, de zon te zien, uit te kijken naar
de lente. Het was een donkere en lange, ongezellige, winterperiode. Gelukkig waren
er verschillende activiteiten waarbij wij gepoogd hebben onze leden wat diverse
ontspanning te brengen.

Receptie, conferentie, concert en uitstap verlich7en de onplezierige dagen.
Al is het te vroeg om het ontluiken van de natuur te bejubelen, toch kunnen
we ons al opmaken voor komende activiteiten. 

De petanqueballen kunnen opgeblonken worden, de stapschoenen komen
weer uit de kast, wij gaan naar Brussel, naar de Moezel, naar Nederland.

Vergeet vooral onze wereldberoemde Neos-quiz niet. Tenslo7e zal de
dauwwandeling, einde maart, ons onmiddellijk met de neus in de lente
steken.

In april komt ook Mark Brillouet nog eens, ui8onderlijk, naar Zemst. Hij
brengt weer prachtige nostalgische muziek. 

Er valt niet meer te twijfelen dat Neos Zemst een vereniging 
van ondernemende en ontspannen senioren is.

Wij verwelkomen, sinds het begin dit jaar, weer een hele reeks nieuwe leden.
Zij zijn aangetrokken door gevarieerde activiteiten, uitgebreid programma
maar, vooral, door de vriendschap en samenhorigheid in onze vereniging. Ik
ben, samen met het bestuur, zeker dat zij zich vlug zullen thuis voelen. On-
bekende mensen, van misschien zo dichtbij, leren kennen, is een aangename
uitdaging. Welkom allen in ons programma. 

Wij maken er samen een succes van.

Albert Cluckers, voorzi7er

ZEMST

“Langer thuis wonen” op 5 maart 2018

De OCMW-raadsleden Kristel Van Praet, Erik Moens, 
Ilse Verhoeven en Martine De Vos staan achter de organisatie van 

een infonamiddag in de zaal “Ons Huis” Kostervoetweg in Weerde. 

Op maandag 5 maart om 14 u starten zij een infonamiddag. 
Het thema luidt  “Langer thuis wonen” of, anders gezegd, “wat zijn de
mogelijkheden  opdat  ouderen  langer  in  hun  eigen  woning kunnen
blijven?”. Dit thema beroert ons allen vroeg of laat. 

Documentatie daarover is dus uiterst welkom.

Wil je, zonder enige verdere verbintenis, wat meer weten over dit onderwerp of
heb je vragen waarop je graag een antwoord vindt, dan is dit het moment.

Deelneming is gratis maar je moet wel, om praktische 
redenen, inschrijven bij 
Erik Moens (tel 0496 50 72 73 of erik.moens@zemst.be). 
Een niet te missen infonamiddag.

INFO



2

▼Wat voorbij is...

6 februari 2018

Voordracht Joan De Winne 

Gewezen commissaris Joan De Winne, van het
slachtoffer identificatieteam van de Federale
Politie,  legde  aan  tientallen  aandachtige  toe-
hoorders uit hoe “doden een gezicht krijgen”. 

De ingewikkelde, maar perfect georganiseerde
procedures, nodig om onbekende doden hun
gezicht en naam te geven, boeiden ons allen. 

Als goed gedocumenteerde specialist bezorgde
de welbespraakte commissaris de Neos-leden
weer een boeiende namiddagactiviteit.

Dinsdag 22 januari 2018

Zetelfabriek 
Cammers - Mechelen
Van de ooit zo roemrijke reputatie van
Mechelen als meubelstad blijft vandaag
niet veel meer over. 
Een bedrijf als zetelfabriek Cammers, is
een ui2ondering geworden.

Met een 50-tal Neos-leden, verdeeld over twee
groepen, gingen wij  er op bezoek. En of het de
moeite was! 
We keken met veel interesse naar het vakman-
schap en het nodige handwerk om tot een au-
thentiek Mechels meubel te komen. Ook het
ambachtelijk restaureren van oude zetels werd
met bewondering gade geslagen.

Met een heerlijke Carolus, van brouwerij het Anker,
sloten wij een aangename en leerrijke namiddag af.

Onze quizploeg “Grijs maar  Wijs” deed  het  
tijdens  de finale van Neos-quiz Vlaams-Brabant in 

Leuven, verre van slecht. 
Samen met nog 2 afdelingen behaalde zij,

voor de eerste plaats, een ex-aequo.
Bij de schiftingsvraag trok onze ploeg aan het kortste
eind en eindigde zij, na Londerzeel en Boortmeerbeek,

op de derde plaats. 
Een welgemeende proficiat aan 

MAGDA, JEANNINE, JOSKE, GOVERT, GERARDA en LEON.

WANDELEN

1 februari - Elewijt Rubens wandelpad
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Donderdag 29 maart 2018  -  6.30 uur DAUWWANDELING
Neos Zemst organiseert opnieuw een dauwwandeling in en rond Zemst-Laar. Ditmaal niet in het Bos van Aa
of het westelijk landbouwgebied, maar we wandelen langs de oostkant, richting Mechelen.

We vertrekken op de parking aan het Hof van Laar (café Vanessa) en verkennen een gebied tussen 
“de Vennen, Hombeek-Dries en Vekepu7en”.
De afstand bedraagt + 6 km, loopt over bestaande bestrating en goede veldwegen, doch voor 
rolstoelgebruikers moeilijk toegankelijk. Bij aankomst en als afsluiter, wacht ons bij Vanessa een stevig ontbijt. 

Datum: donderdag 29 maart 2018:  
Waar: wandelaars komen samen aan de parking van het “Hof van Laar” 
Vertrek: 6.30 uur
Ontbijt: Het “Hof van Laar” bij Vanessa om 9.00 uur (ook voor niet-wandelaars).
Deelname: Dauwwandeling met ontbijt of ontbijt alleen:

11 € (leden) en 14 € (niet-leden)
Inschrijven: bedrag over te schrijven op de rekening van Neos-Zemst en dit 
vóór 21 maart 2018 met vermelding "Dauwwandeling met ontbijt + aantal personen" 
en/of  "enkel ontbijt + aantal personen".

Op 6 maart gaat onze eigen ”Neos Zemst quiz” weer door
in zaal Amadeus in Zemst-Bos. 

Wij starten om 14.00 uur met een reeks vragen over diverse rubrieken. 
Het antwoord gebeurt via het systeem van multiple choice. Je hoeft dus geen
nachten bij voorbaat te studeren. Het lezen van wetenschappelijke literatuur

zoals “Story” of “Dag Allemaal” is zelfs niet nodig. 

Schrijf in met maximaal 4 personen per ploeg. Geef die ploeg een naam 
en stort 5 € per deelnemer (met vermelding van ploegnaam en naam deelnemers) 

op de rekening van Neos Zemst. 
Daarvoor kan je meespelen en krijg je koffie en een drankje. 
Toeschouwers (die moeten zwijgen) zijn ook gratis welkom.

Dit is weer een evenement om samen met Neosgenoten meer met mekaar kennis te maken
en te genieten van een pre1ige namiddag.

Dinsdag
6 maart 
2018 
-

Amadeus
14.00 uur

▼Wat nog komt...

Massaspektakel “40-45”
Heel wat leden zullen zich de spectaculaire voorstelling van de

musical “14-18”
herinneren in de Nekkerhal in Mechelen. 

Levend toneel met bewegende tribunes maakten er een topper van.

Met nog meer spektakel wordt nu de opvolger “40-45” 
klaargemaakt, in Puurs, door studio 100.

Neos nationaal huurde alle drie voorstellingen af op 
vrijdag 2 november. 

Wij gaan er met een bus naartoe. 
Verdere gegevens over uur en prijs volgen in een latere nieuwsbrief. 

Hou de datum echter al vrij.
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* Sommige organisaties 
zijn mogelijk onderworpen

aan aanpassing of wijziging
Activiteitenplanner *

Organisatie Plaats Uur Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

di 20 februari Aristocratisch wandelen Brussel 10.00 13 februari Eigen vervoer infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 6 maart Neos quiz Zemst Amadeus 14.00 1 maart infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

do 29 maart Dauwwandeling Zemst-Laar 6.30 21 maart gilma171@outlook.com - 0476 893706

zo 18 maart Grüsse aus Wien Antwerpen Afgesloten Neos nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 17 april Mark Brillouet Amadeus 14.00 Ter plaatse infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

24 - 27 april Moezelreis Treis-Karden Afgesloten leonwilms@skynet.be - 0476 403187

di 22 mei Dagreis ‘sHertogenbosch Info volgt gust.lut@gmail.be - 0478 441322

17 - 21 augustus Riviercruise Duitsland - Frankrijk - Zwitserland Afgesloten gust.lut@gmail.be - 0478 441322

vrij 2 november 40-45 Puurs Info volgt infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be

0476 403187

22 februari
8 maart 
22 maart

PETANQUE:

De Neos petanquenamiddagen
in en rond het WIK-lokaal in
Zemst-Laar zijn stilaan een tra-
ditie geworden. Een echte
vriendenkring. Tijdens het spel
heerst er een heuse competi-
tiedrang, maar steeds op een
kameraadschappelijke, colle-
giale  en vriendelijke basis.

In het cafétaria heerst er ook,
voor en na een balletje gooien,
een gezellige sfeer. Bovendien
laat men geen enkele “bijzon-
dere gelegenheid” voorbij gaan
om er iets speciaals van te
maken en het aangename aan
het nu7ige te koppelen...

WANDELEN:
1ste en 3de donderdag - 13.30 uur

Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke:

gilma171@outlook.com

0476 893706

Donderdag 15 februari is er 

GEEN wandeling!

Donderdag 1 maart - Mechels Broek 
"Het Mechels Broek" in omgekeerde richting t.o.v. vorige keer. We vertrekken aan de Muizen-

hoek aan de brug. De wandeling loopt over bos-, gras- en verharde wegen. De afstand bedraagt

ongeveer 6 km. Vertrek in Hofstade om 13.30 u. aan de Muizenhoek om 14.00 u.

Donderdag 15 maart - Hever Pikhakendonk
De wandeling leidt langs unieke landschapselementen die doorheen de eeuwen door de Dijle

zijn gevormd. Zandophopingen, afgesneden rivierarmen, oeverwallen, prachtige hagenkanten en

bomenrijen. De wandeling loopt over verharde wegen en veldweggetjes.

De afstand bedraagt 5,5 km.

Vertrek in Hofstade aan de zwemdok om 13.30 u., aan de kerk in Hever om 13.50 u.

Omwille van praktische redenen gaat onze uitstap naar s’Hertogenbos en Noord-Brabant (Nederland) niet door op 29 mei
MAAR WEL OP 22 MEI 2018.    -    Meer info in een volgende nieuwsbrief.


