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Nieuwsbrief
WERKJAAR 2017/2018

Het
zomert,
het
zomert,
weliswaar
soms
met een
flinke bui.

NR 10 - JUNI 2018

Je voelt de energie tintelen en dat weerspiegelt zich ook in
onze activiteiten. Het is heerlijk petanque-weer. Dus
waarom, op de aangeduide donderdagen, eens niet een
balletje gooien? Bij de WIK, in Zemst-Laar staan onze,
intussen geoefende, balspelers klaar om je diets te maken
in dit zomerspel.
Strek je liever de ledematen wat uit, kom dan, weer op de
aangeduide donderdagen, mee wandelen. Onze tochten
variëren tussen 5 en 7 km. Niet-professionele stappers
kunnen vlot mee. Personen met motorische beperkingen
nemen eerst even contact op met de organisatoren.

Wij gaan nog op daguitstap naar Geraardsbergen en de Zwalmstreek maar
dan waaien de lekkere geuren van onze jaarlijkse BBQ naar ons toe. In de
verte lonkt onze riviercruise. Geniet dus ten volle van Neos, de teamspirit, de
waaier aan activiteiten, het gezelschap en, uiteraard, van de zomerdagen.
In dit nummer vinden jullie ook een kleine tekst over de nieuwe privacywetgeving.
Wij zijn verplicht jullie in kennis te stellen van de regelgeving rond het verzamelen,
gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Lees die tekst dus aandachtig.
Albert Cluckers, voorzi;er

Zondag
29 juli 2018
is het weer zover.
De tafels worden
klaargezet, de helpers
staan in de startblokken.
De vuren branden al een
poosje en dus kan onze
jaarlijkse BBQ beginnen.

BBQ

Parochiezaal
ZEMST - LAAR
11.30 tot 15.00 uur

Zoals ieder jaar verwelkomen wij alle
leden, familieleden, buren, kennissen en
sympathisanten in de parochiezaal in
Zemst-Laar. De deuren gaan open om
11.30 u. Onnodig vroeger te komen.
Zolang wij aan de opstelling nog bezig
zijn gaan de deuren niet open.
Er staat een glas cava (of fruitsap) klaar
bij het binnenkomen. Daarna zijn er drie
vleesgerechten met bijhorende saladbar
(à volonté). Wij sluiten af met lekkere
desserten en koﬃe.
Wil je er bij zijn stort dan, vóór 20 juli, 20 € per
volwassene of 12 € (voor kinderen tot 12 jaar) op
de rekening van Neos Zemst met vermelding van
de namen van de deelnemers.
Heb je niet tijdig ingeschreven en kan je niet aan
de drang weerstaan om toch deel te nemen dan
kan je nog ter plaatse betalen. De deelnameprijs
bedraagt dan 23 € per volwassene of 15 € per
kind (tot 12 jaar). Het zal weer lekker zijn.

Om zeker te zijn van je plaats: betaal nu al !

▼

Wat voorbij is...
Bozar in Brussel bestaat 80 jaar en viert dit samen met het Parijse Centre Pompidou,
dat veertig jaar geleden open ging. De expositie Fernand Léger – schoonheid
alom, is het klapstuk van het jubileum in Brussel.

Tentoonstelling

Fernand Léger

Op vrijdag 4 mei 2018 bracht Neos-Zemst een bezoek aan deze retrospectieve
tentoonstelling van Fernand Léger in de Bosar in Brussel. Dank zij een uiterst
competente gids kregen we toegang tot de complexe wereld van deze Franse
kunstenaar. Léger was geboeid in technologie en gepassioneerd door ﬁlm. Hij
werkte samen met dichters, componisten en regisseurs. Hij beheerste werkelijk
alles, typograﬁe, architectuur, politiek en de manier van het lesgeven. Het was
een ontdekking !
Roland

22 mei 2018 - Daguitstap

’s-Hertogenbosch
Om 8 uur vertrokken we met een
volle bus Neos-leden in Weerde
richting ‘s-Hertogenbosch.
Na een lekkere kop koﬃe met een
“Bossche Bol” brachten we, onder
leiding van de gidsen, een bezoek
aan de stad.

Ondertussen stonden de tafels klaar voor een lekker middagmaal.
Vervolgens gingen we aan
boord van de bootjes voor een
tocht met gids op de “Binnendieze”.
Na een terrasje om de dorstigen te laven trokken we met
de autocar, tevreden over de
mooie uitstap, terug naar huis.

Combi-wandeling
Donderdag 17 mei daagden 20 wandelaars op, om rond 10 u de “WITLOOFWANDELING” aan te va;en. De
weergoden waren ons goed gezind en vergezelden ons met een stralend zonnetje. Het parcours liep via rustige
straatjes en landelijke veldweggetjes over een afstand van 8 km door een groot deel van de witloofgemeente
bij uitstek Kampenhout. Rond het middaguur arriveerden we aan het Labo café waar we werden opgewacht
door 15 niet-wandelaars. Samen met ons genoten zij van een heerlijke lunch en van één of meerdere WITLOVE
biertjes van de plaatselijke microbrouwerij.
Na het middagmaal
konden geïnteresseerden
nog worden ingewijd in
het brouwproces,
uiteengezet door de
uitbater van het
Labo café.
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Een geslaagde activiteit die
volgens alle deelnemers
vatbaar is voor herhaling.

▼

Wat nog komt...
Vrijdag 13 juli 2018

Oudenaarde

Misschien zijn er moedige ﬁetsers onder jullie die de Vlaamse bergen van
de "Ronde van Vlaanderen" reeds in de kuiten gevoeld hebben. Wij gaan
deze streek, met als hoofdstad Oudenaarde ook bezoeken. Neen, niet met
de koersﬁets, maar tijdens een daguitstap met de autocar. Met een plaatselijke gids, die heel de dag bij ons blijft, gaan we de vele mooie plekjes
ontdekken. De stad met het stadhuis en de verzameling wereldbekende
wandtapijten en zilverwerk zijn te bewonderen.
PRAKTISCH:

Wat we niet
zouden verwachten:
In de onmiddellijke
omgeving bevindt er
zich ook een speciale
viskwekerij van
OMEGABAARS.
We krijgen er de nodige
uitleg met een proeverij.

Vertrek:
7.30 u: op de parking van de "d’Oude School" in Weerde
9.00 u: koﬃe en taartje (en sanitaire stop) in "De Drijhaard"
in het mooie Zedelgem.
10.00 u: kort bezoek aan de "Geuzenhoek" in Korsele.
11.15 u: bezoek stadhuis van Oudenaarde.
13.00 u: lunch in “Pomme d'Or” op de markt.
14.30 u: rondrit Vlaamse Ardennen.
16.30 u: bezoek viskwekerij in Kruishoutem.
18.00 u: terugreis.

Kortom een dag in de
Vlaamse Ardennen om
nooit meer te vergeten.

Prijs all-in: leden 60 € - niet leden 70 €.
Te betalen vóór 3 juli op de rekening van Neos Zemst
met vermelding “Oudenaarde’.

Riviercruise
De afvaartdatum van onze riviercruise nadert.
Op vrijdag 17 augustus licht onze boot het anker in Straatsburg.
Wij zijn met 102 deelnemers. Ieder van hen heeft al een voorschot
betaald. Nu is het tijd om het saldo aan te zuiveren. Iedere deelnemer krijgt nog een individuele mail met de
door hem te betalen som. Die moet tegen 20 juli, uiterlijk, betaald zijn.
OM EVEN HET GEHEUGEN OP TE FRISSEN:
- De kajuiten op de pont principal kosten 1.065 € p.p.
- De kajuiten op de pont intermédiaire kosten 1.224 € p.p.
- De kajuiten op de pont supérieur kosten 1.245 € p.p.
- Voor de single kajuiten komt bij ieder type nog 318 € bij.
Van deze bedragen heeft iedere deelnemer al 350 € p.p. als voorschot betaald.
Een individueel bericht volgt nog!
Gezien een groot deel van onze reis zich in Zwitserland afspeelt, raden wij de deelnemers aan zich te
voorzien van Zwitsers geld. Ga dus tijdig naar de bank!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) – GDPR
In het kader van bovenvermelde verordening dienen wij jullie het volgende mee te delen:
Als lid van onze vereniging worden je persoonsgegevens
verwerkt door Neos vzw en haar afdeling. Zij worden
gebruikt voor het ledenbeheer en de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie die volgt
uit je inschrijving als lid. Zij dienen ook om je op de
hoogte te houden van de activiteiten van Neos (direct marketing). Dit is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang
om senioren te verenigen en hun vrijgekomen tijd op een
maatschappelijke zinvolle manier in te vullen.
Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het
oog op direct marketing van onze activiteiten, volstaat het
ons dit mee te delen op infoneoszemst@gmail.com. Via dit
adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou
verwerken en ze verbeteren of laten wissen.

Let wel op: Zonder je basisgegevens wordt het wel moeilijk je op de hoogte te houden van onze activiteiten of je in
te schrijven als deelnemer aan activiteiten.
Verder wijzen wij je erop dat bij activiteiten regelmatig
foto’s genomen worden. Deze dienen ter illustratie van de
nieuwsbrief en website of worden getoond bij ruimere vergaderingen van onze vereniging. Vind je het niet leuk om
herkenbaar op onze foto’s te staan?
Laat het snel weten aan onze voorzi;er
of secretaris.
Opgelet:
Journalisten hoeven geen toestemming
te vragen als de beelden dienen om nieuws
te brengen of te illustreren.
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* Sommige organisaties
zijn mogelijk onderworpen
aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *
Organisatie

Plaats

Uur

Inschrijving

do 21 juni

Mechelen - 1/2 dag

Grote Markt

13.50

Afgesloten

vrij 13 juli

Dagreis

Oudenaarde

7.30

3 juli

zo 29 juli

Neos BBQ

Zemst-Laar

11.30 - 15.00

20 juli

albertcluckers@gmail.com - 0475 568424

do 16 augustus

Rubens

Westerlo

20.45

1 juni

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

17 - 21 augustus

Riviercruise

Duitsland - Frankrijk - Zwitserland

Afgesloten

gust.lut@gmail.be - 0478 441322

do 18 oktober

Wandeling

Eppegem

13.30

Geen

vrij 2 november

40-45

Puurs

uur volgt

16 augustus

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

Donderdag

28 juni
12 juli
26 juli

WANDELEN:

Opmerking

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

Seniorenweek

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

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

Donderdag 5 juli: Weerdse Kronkels
Vertrek en aankomst aan de St.-Martinuskerk in Weerde,
afstand ca 7 km. Bij nat weer liefst stevig schoeisel.

Donderdag 19 juli: Battel.

We vertrekken aan Battel kerk, langs de Leuvense
vaart, om wat verder door te steken door de Warande naar de Zenneoever in Heffen.
We volgen de oever een stuk om wat verder opnieuw aan het kanaal te belanden dat
we volgen tot het vertrekpunt in Battel.
De afstand bedraagt 7,5 km over deels verharde en deels niet verharde weggetjes.

VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018
voorstellingen om: 11 uur - 14.30 uur en 18.30 uur. (*)

40-45 belooft minstens even spectaculair te worden als
haar voorganger 14-18.

Ticket categorie 1 met
busvervoer en verzorgde
broodjesmaaltijd: 86 € p/p.
Wij verwachten uw
inschrijving graag vóór
16 augustus 2018 door
overschrijving op rekening
Neos Zemst met
vermelding 40-45.
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(*) Pas ná de
inschrijvingsprocedure
wordt de club aan een
voorstellingsuur gekoppeld.

Enkele elementen die daartoe bijdragen:
Jonas VAN GEEL en Jelle CLEYMANS vertolken de hoofdrollen.
Will TURA zorgt, samen met Steve WILLAERT voor de muziek.
De tribune bestaat uit acht stukken die zich los van elkaar door de zaal
zullen bewegen.

40-45 brengt het verhaal van het verzet in Vlaanderen tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Wie er in 2014 bij was, zal het beamen: Deze musical moet je gezien hebben!
De voorstelling wordt hét Neos-evenement van 2018.
Neos reserveert een volledige dag voor drie voorstellingen.

Neos Zemst heeft voor deze gelegenheid 60 plaatsen in optie.
Voor de lie:ebbers een mooie gelegenheid om samen te genieten.

