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De Coronabeestjes laten onze
samenleving  stilaan  los,  al  zijn
ze verre van weg. Onze
maatschappij is getekend door
deze pandemie en zal nog lang
de gevolgen moeten dragen.

Ook Neos Zemst moet zijn ac-
tiviteiten aanpassen aan de
beperkingen en mogelijkheden
die wettelijk gedicteerd worden.

Zoals wij in eerdere berichten al
meldden zijn alle activiteiten van
Neos opgeschort tot nader
bericht.  Er komen dus geen

BBQ,  geen meerdaagse reis,  geen daguitstappen,  geen algemene vergadering met ontbijt

meer voor dit jaar. Wij moeten nog afwachten wat er met de Kerst-happening en de nieuw-
jaarsreceptie zal gebeuren.

Ondertussen kunnen wij toch al enkele activiteiten terug opstarten.  De eerste  wandeling kan
weer doorgaan op donderdag 2 juli en de eerste petanque-namiddag op donderdag 9 juli (zie
verder in deze nieuwsbrief). 

Op dinsdag 6 oktober zal Marc Brillouet ons weer muzikaal komen onderhouden in d’Oude
School in Weerde (zie ook in deze brief).

Uiteraard zullen al deze activiteiten doorgaan onder voorbehoud en met inachtname van de
veiligheidsvoorschriften die op dat ogenblik zullen van kracht zijn. Dat is de kleine prijs die we
moeten betalen om terug stilaan te kunnen functioneren als club.

Naargelang  er  wijzigingen,  in  strenge  of  soepele  zin,  zich  aandienen  zullen  wij  u  zo  goed
mogelijk op de hoogte houden.

In deze nieuwsbrief vinden jullie ook een navraag formulier. Het is heel erg belangrijk dat u ons
dit goed ingevuld, tijdig, terug bezorgt.  U leest wat meer in de nieuwsbrief.

Op die manier kunnen wij onze activiteiten zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en noden
van  onze  leden.  Wij  zijn  toch  een  vereniging  van  ondernemende, maar  vooral, ontspannen
senioren. Niet soms ?

Hou verder jullie activiteiten virusvrij maar geniet van alle mooie dingen die er deze zomer zijn
op een veilige manier.

Gezonde groeten.
Albert Cluckers, voorzitter
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Wij houden de moed er in, want dit komt terug.Wij houden de moed er in, want dit komt terug.

2



3

K
O
M
T

N
O
G

Op dinsdag 6 oktober, om 14 uur, 
komt Marc Brillouet ons meer vertellen en laten horen over

muziek 

“van Broadway tot Hollywood”. 

Wij verwelkomen hem in  d’Oude School in Weerde.

Het is een bijna jaarlijkse traditie dat we Marc in ons midden
hebben. Zijn spannende en swingende muzikale verhalen 

zijn altijd voltreffers.

De inkom is 5 € voor leden en 7 € voor niet-leden.

Uiteraard zal, gezien de coronamaatregelen, de samenkomst en
spreekbeurt plaats hebben met inachtneming van de 

beschermende maatregelen die op dat ogenblik van kracht zijn.

Interessant is ook te weten dat Marc Brillouet een podcast 
heeft. Dagelijks komen daar interessante muzikale verhalen bij. 
Tik op Google “Marc Brillouet vertelt….anchor” en dan kan je

gratis luisteren.  

Interessante ontspanning zonder veel inspanning.

Marc Brillouet brengt ons weer muziek en verhalen er omtrent…

Ingesloten, bij deze nieuwsbrief,
vinden jullie een enquêteformulier
en een omslag.  

Deze bevraging gaat uit van het bestuur van
Neos Zemst. De bedoeling is, voor de opstart
van het nieuwe seizoen, te peilen naar de in-
teresses van de leden. Het is voor ons uiterst
belangrijk te weten wat jullie verwachtingen en
eventuele bezwaren zijn betreffende onze werking. 
Wij waarderen uiteraard de spontane goedkeuringen en commentaren die wij
mondeling tijdens het jaar krijgen. 

Een wat meer gerichte enquête helpt echter meer doelbewust de werking van de vereniging aan te passen aan
de verzuchtingen van de leden. Uiteraard is het onmogelijk ieders individuele wens waar te maken. Wij houden
echter, zoveel mogelijk, rekening met de wensen en bevindingen van de leden.

Wij vragen u dus met aandrang deze enquête in te vullen en op tijd terug te bezorgen. Hoe meer personen er
antwoorden hoe meer representatief de bevragingsresultaten worden.

LET WEL, de formulieren zijn per persoon maar NAAMLOOS. 

Wij zouden graag evenveel antwoorden krijgen als er leden zijn.

Met dank bij voorbaat. Maak jullie al maar op om het programma van het werkjaar 2020-2021 te ontdekken.

Bevraging bij de leden



* 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 2 juli 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 16 juli 2020 - 14 uur - Heindonk, Watersportbaan Hazewinkel.
De parking bevindt zich rechts, na het binnenrijden Beenhouwerijstraat 28. 
Afstand 6,5 km.

Donderdag 6 augustus - 14 uur - St Jacobskapel Stuivenbergbaan Mechelen

- 7 km. Na enkele honderden meter verlaten we de Stuivenbergbaan en duiken
het Vrijbroekpark in waar we geruime tijd in rondwandelen. Via de Hombeekse-
steenweg komen we bij de Zennebrug. We volgen de Zenne richting Leest
gedurende 1,88 km tot de afslag naar de wijk Stuivenberg. 
De laatste km brengt ons na 2 uurtjes gezond bewegen opnieuw aan de kapel
waar we vertrokken. Helaas geen drankgelegenheid in de buurt, geen erg want
“den Bruinvis” in Hombeek is niet veraf.

Donderdag 20 augustus - 14 uur - Pikhakendonk wandeling - De wandeling
vertrekt aan de kerk (Hoogstraat) in Hever, ze  is 5,5 km lang en loopt langs unieke
landschapselementen, gevormd door de Dijle. We hebben die wandeling al
gedaan maar doen ze nu in de omgekeerde richting.

NEOS

Petanque:
Wil jij ook graag mee petanquen?

Dat kan elke 2e en 4e donderdag
aan de WIK in Zemst-Laar.

Donderdag

9 juli

23 juli

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van maatregelen i.v.m. het 
Coronavirus.

Bij een Neos activiteit is het Coronareglement ter plaatse om ingekeken 
te worden en ook nageleefd.
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Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

di 6 oktober Marc Brillouet d’Oude School 14 uur Ter plaatse 0468 597 123 albertcluckers@gmail.com

di 3 november Besl. rond Levenseinde De Semse 14 uur Ter plaatse 0468 597 123 albertcluckers@gmail.com

za 10 april 2021 Grüsse aus Wien Inschrijvingen blijven geldig 0496 525 899      infoneoszemst@gmail.com

do 1 juli 2021 Daens de musical Puurs Info volgt 0496 525 899      infoneoszemst@gmail.com

Geniet van het goede weer, maar blijf zorgen voor mekaar!


