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Geniet van het Paasfeest en van de zon, maar hou afstand. 

Wij hadden allemaal al mooie plannen voor
de komende lente en de nakende paasda-
gen. Ook onze Neos-kalender staat hele-
maal vol met activiteiten en meerdaagse
uitstappen, en dan komt “Corona”.

Wij kennen allemaal het Mexicaanse bier
met deze naam maar dat doet geen kwaad.
Dit gelijknamig beestje legt ons leven echter
helemaal stil. De schrik voor infecties zit er overal goed
in. Wij behoren allemaal tot de zogenoemde “risico-
groep” en doen dus ons uiterste best om te ontsnappen
aan de tentakels van de ziekte. Wat bovendien deze
voorzichtige periode dubbel zo pijnlijk maakt is de 
verplichte isolatie. Het sociale leven waaraan wij, van de
derde leeftijd, zo erg behoefte aan hebben, is lamgelegd.
Geen kinderen en familie, geen vrienden, geen buren,
geen samenkomsten, geen Neos activiteiten. Het is 
eenzaam alleen op je eigen vierkante meters, met weinig
bezigheid en gepraat.

Helaas zijn  wij, Neos Zemst, verplicht in de eerste plaats
aan de gezondheid van éénieder te denken. Wij moeten
vooral mee zorgen dat jullie goed door deze donkere 
periode van ons leven geloodst worden. Wij zijn verplicht
de nationale richtlijnen en deze van Neos nationaal te 
volgen. Jullie kregen al een bericht dat tot 
nader order ALLE activiteiten van 
Neos Zemst geschorst worden.

Dat geldt ook voor de petanque en de
wandelingen.

De dauwwandeling, de Moezelreis en de
Italiëreis zijn afgelast. Wij zien verder wel
of er dit jaar nog iets kan georganiseerd
worden dan wel of we al deze activiteiten
moeten overdragen naar volgend jaar. De
leden die inschreven voor deze wandeling

en/of reizen, en al betaalden, worden of werden nu
terugbetaald.

Mocht de internationale situatie terug normaliseren in
de zomer, hebben wij, als vervanging voor de Italiëreis, 
al een andere reis in petto. Deze gaat niet te ver weg en
zou begin september kunnen ingericht worden. 
Het is echter totaal voorbarig daar nu al meer details
over te publiceren omdat de sociale evolutie nog veel te
onduidelijk is.

In naam van het ganse bestuur kan ik jullie vandaag
enkel goede gezondheid toewensen. Geniet zoveel 
mogelijk van het mooie weer, hou je aan de nationale
veiligheidsrichtlijnen. Hou afstand van mekaar maar sluit
mekaar heel dicht in je hart. 

Wij kijken er allen naar uit jullie weer spoedig te
mogen  verwelkomen  bij  Neos Zemst.

Albert Cluckers, voorzitter

En dan komt het

kleine beestje dat

de wereld 

stil legt…


