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De klokken vertrekken
binnenkort naar Rome
maar Neos Zemst vertrekt voor
diverse activiteiten
Pasen komt in zicht en dat was vroeger de periode van
de grote kuis. Vandaag zijn wij deze, bijna opgedrongen, activiteit ontgroeid.
Als senioren kunnen we het ons meestal veroorloven om te kuisen wanneer
wij willen. Wij kunnen dan ook dikwijls deelnemen aan het Neos-programma. En die komen er in de volgende weken en maanden talrijk aan.
De bestuursploeg heeft heel wat creatief werk geleverd om aangename
activiteiten te organiseren. Er is voor ieder wat wils maar belangrijk is dat
iedereen kan deelnemen waar hij wil.
De leidraad van onze evenementen blijft altijd “de leden aangenaam en
rustig samenbrengen in gemeenschappelijke interesse”. Wij proberen dat
op een zo comfortabel mogelijke manier te doen. Smul dus niet teveel paaseieren maar hou nog wat reserve om aan onze activiteiten deel te nemen.
Tot binnenkort.
Albert Cluckers, voorzi4er

Wij vernamen het overlijden van

Constant VAN EECKHOUT
1944 - 2018
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Neos Zemst betuigt haar medeleven
aan familie en kennissen
in deze voor hen moeilijke periode.
Woonachtig in Eppegem

SENIORENWEEK (van 9 tot 19 oktober)
Zoals ieder jaar organiseert de gemeente Zemst activiteiten binnen
de seniorenweek. De seniorenverenigingen, waaronder Neos,
werken hieraan mee.

Neos Zemst organiseert een WANDELING , open voor
leden en niet-leden op donderdag 18 oktober om 13.30 u.
Meer details volgen later maar noteer al in jullie agenda.

▼

Wat voorbij is...
Met 26 leden volgden we gids Dirk Thielemans, op
wandel door het aristocratisch deel van Brussel, rond de
Zavel. Merkwaardige gebouwen, historische plekjes,
smakelijke chocolatiers vermoeiden ons op aangename
wijze.
Daarna was er een smakelijke lunch in het historisch
restaurant “Aux Armes de Bruxelles” in de, helaas, zo
verwaarloosde Beenhouwersstraat. De trein, stipt op tijd,
bracht ons terug naar Eppegem en Weerde.

20 februari 2018

“Aristocratisch
Brussel”

Neos Zemst quiz op 6 maart
De deelnemers van 8 ploegen pijnigden hun hersenen
om de goede antwoorden te vinden op de 52 vragen
die voorgeschoteld werden op de jaarlijkse quiz van
onze club. De vragen, gespreid over 12 verschillende
rubrieken, riepen herinneringen op, tes4en parate
kennis en peilden naar de actualiteit.

De drie eerst geplaatste
ploegen gingen met een prijs
en een tevreden gevoel naar
huis. Ook de anderen sloten
zich hierbij aan.
Wat vooral primeerde was
de olympische gedachte
“deelnemen is belangrijker
dan winnen”. Scherp al
maar uw potloden voor de
volgende editie.
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Glunderende deelnemers van de eerste drie ploegen.

1 maart - Mechels broek
Enkele moedigen hebben de kou getrotseerd

▼
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Marc BRILLOUET
Dinsdag 17 april 2018
Zaal Amadeus Zemst-Bos - 14 uur

De aanwezigen bij de drie vorige edities
kunnen getuigen:
de muzikale voordracht van
Marc Brillouet is onweerstaanbaar.
De bekende radiomaker brengt op 17
april, in zaal Amadeus, de voordracht
“Te Mooi Om Te Vergeten”.
De beste melodieën uit de mooiste
dagen van ons leven worden met
aangepaste humoristische
commentaar voorgebracht.
Het zal weer echt moeilijk worden om
op de stoel te blijven zi4en.
Wees erbij op 17 april om 14 u in zaal
Amadeus in Zemst-Bos.
Inkom 5 € en voor niet-leden 7€.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Betaling ter plaatse

MOEZELREIS
24 - 27 APRIL

M EER INFORMATIE :
Leon Wilms, 015 610 052 - 0476 403187 of
leonwilms@skynet.be

- Vertrek om 7 uur op de parking “d’Oude School” in Weerde. Via Luik naar Barchon
(koﬃestop) en vervolgens naar Monschau met bezoek aan de mosterdmolen.
Stadsbezoek en lunch en dan verder naar Schloss-Hotel Petry in Karden met
kamerverdeling. Diner in het hotel.
- Na het ontbijt vertrek naar Ernst met bezoek aan het “Moselland Museum”en
Lunch. Van Ernst varen we naar Beilstein voor een bezoek aan de stad. ‘s Avonds
wordt een Moselländisches Büﬀet voorzien.
- Na het ontbijt rijden we op dag 3 naar Mayen met een bezoek aan het “Deutsches
Schieferbergwerk”. Middaglunch in ons hotel. Nadien gaan we naar Müden voor een
wijnproeverij bij wijnboer “Sonneneck”. ‘s Avonds dineren we in ons hotel met een
Schlemmermenu.
- Op dag 4 is de voormiddag vrij. Na de lunch verlaten we Karden en via Vaals terug
naar Weerde.
Regeling saldo van de reis:
Gelieve het saldo te storten voor 31 maart (zie rek. blad 1) met vermelding Moezelreis 2018 en
jullie naam. Het saldo bedraagt voor een standard-tweepersoonskamer 245 € p/p, voor een
single- en superior tweepersoonskamer 260 € p/p en voor een komfortkamer 275 € p/p.

Vrijdag 4 mei 2018 - 14.30 uur

FERNAND LEGER
schildert de moderne tijd
Niemand heeft ooit de fragmentatie en de snelheid van de wervelende
20ste eeuw zo goed gevat als de Franse schilder Fernand Léger. Bozar
stelt, in samenwerking met het Centre Pompidou Me5, voor het eerst,
in een retrospectieve tentoonstelling, deze schilder van de moderne
tijd voor. Fernand Léger had Cézanne als leermeester en werd
aangestoken door het vuur van radicale tijdgenoten als Delaunay, Picasso en Mogdigliani. Hij experimenteerde met contrasterende vormen
en felle kleuren om de chaos van het moderne leven te va4en. Léger
onderging de invloed van het impressionisme, fauvisme, futurisme en
zelfs surrealisme. Het was vooral door een light-versie van het kubisme dat hij tot een eigen, herkenbare, beeldtaal zou komen. We ontdekken hier een van de meest aparte schilders van de 20ste eeuw.

We komen samen aan de ingang van het station van
Mechelen om 13.15 u. of aan de loke5en in het Centraal
Station in Brussel om 14 u. Elkeen koopt zijn reisticket.
De trein stopt ook in Weerde naar Brussel: 13.34 u.
Begin rondleiding: 14.30 u. Duur: 1.30 u.
Deelnameprijs (inkom en Nederlandstalige gids):
leden 22 €, niet-leden: 25 €.
Inschrijven: door storting van de deelnameprijs vóór
7 april 2018 op de rekening van Neos-Zemst.
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* Sommige organisaties
zijn mogelijk onderworpen
aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *
Organisatie

Plaats

Inschrijving

Opmerking

Verantwoordelijke

do 29 maart

Dauwwandeling

Zemst-Laar

6.30

21 maart

gilma171@outlook.com - 0476 893706

di 17 april

Marc Brillouet

Amadeus

14.00

Ter plaatse

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

24 - 27 april

Moezelreis

Treis-Karden

Afgesloten

leonwilms@skynet.be - 0476 403187

vrij 4 mei

Tentoonstelling

Brussel

7 april

depauw.r@skynet.be - 0474 914631

do 17 mei

Wandeling

Kampenhout

Info volgt

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 22 mei

Dagreis

‘sHertogenbosch

Info volgt

gust.lut@gmail.be - 0478 441322

do 16 augustus

Rubens

Westerlo

17 - 21 augustus

Riviercruise

Duitsland - Frankrijk - Zwitserland

vrij 2 november

40-45

Puurs

PETANQUE :

Dankzij de Neos-lidkaart
genieten Neos-leden nu van 15%
korting op voorstellingen die niet
worden opgenomen in de
Neos-programmatie.
Op de planning staan o.a.
- de sprookjesmusical
HANS & GRIETJE;
- SCROOGE, de musical
gebaseerd op dé kerstklassieker van Charles Dickens;
- het ballet DE NOTENKRAKER
op muziek van Tsjaikovski en
Marie-Antoine4e,
- een balletvoorstelling door
het Malandain Biarri5 Ballet.
Meer info of interesse?
Neem contact met Music Hall,
Benoit Declercq,
tel. 03/229 18 28 of via
benoit.declercq@musichall.be

Info volgt

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

1ste en 3de donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com - 0476 893706

Donderdag 5 april: Parking Leest kerk, vandaar naar de Zennedijk die we
1,3 km volgen. Daarna langs rustige land- en veldweggetjes rond de Kouter en langs
het Dorpelpoelveld terug naar de kerk. De afstand bedraagt 5,8 km.

Donderdag 19 april: Parking Walem Rosendael, we vertrekken richting

22 maart
12 april

Partnerschap
met
Music Hall

Info volgt
Afgesloten

WANDELEN:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403187
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Uur

Nete om langs de grachten van het fort van Walem terug te keren naar Rosendael.
De afstand bedraagt 6,5 km.

Senioren dans- en
ontmoetingsnamiddagen

INFO

De nieuwe data van de senioren dans- en
ontmoetingsnamiddagen zijn bekend.
De gemeente sloeg de handen in elkaar met de seniorenadviesraad
om een maandelijkse dans- en ontmoetingsnamiddag te organiseren.
De bedoeling om dit initiatief zo laagdrempelig mogelijk te maken is
een succes want velen, ongeveer 200 senioren, vinden maandelijks
hun weg naar deze dans- en ontmoetingsnamiddag.
De toegang blijft gratis en inschrijven is niet nodig.
“Als gemeente willen we blijvend
zulke initiatieven ondersteunen zodat
we mensen samenbrengen, vereenzaming tegengaan, een ontmoetingsplaats maken voor al onze senioren
zodat deze op een leuke, ontspannen
manier blijven bewegen,”
stelt schepen Kathleen Goovaerts.
Adres: ONTMOETINGSCENTRUM
Zemstsesteenweg 15 - 1981 Hofstade
Data: 5 april, 3 mei en 14 juni 2018
Voor meer info: 0495 288969
P.S.:

Dit is een gemeentelijk initiatief, zonder tussenkomst van Neos Zemst

