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Beste Neos vrienden,

Met dit eerste nummer voor het komende werkjaar brengen wij
jullie weer heel wat nieuws. Na een korte terugblik op de voorbije
activiteiten,  bevatten  de  nieuwsbrieven  altijd  weer  de  aankon-
digingen  voor  de  eerstkomende  nieuwe  activiteiten.  Voor  het
volgend jaar is er weer heel wat gepland.

Bij deze nieuwsbrief vinden jullie een folder met ons jaarpro-
gramma 2016-2017. Noteer alvast de data en leg je keuzes al vast.
Ik herhaal nogmaals dat de uiteindelijke gegevens en data voor in-
schrijvingen enkel in de respectievelijke nieuwsbrieven te vinden
zijn. De informatie in het jaarprogramma kan in de loop van het
jaar, door onvoorziene omstandigheden, gewijzigd worden.

Op onze algemene vergadering werd ook aangekondigd dat 2017
een heel speciaal jaar is voor Neos Zemst. Diegenen die erbij waren
vernamen dat al uit eerste bron. Uiteraard komen wij daar nog later
uitvoeriger op terug.

Na de warme en zonnige zomer gaan wij met frisse moed het
nieuwe jaar tegemoet. Eerst komt nog de afsluiter van 2015-2016
met de vijfdaagse reis naar Friesland, begin september.

Wij bereiden, vanuit het bestuur, een gevarieerd jaarprogramma
voor.  Er  is  voor  elk  wat  wils.
Hopelijk zien we jullie talrijk op onze activiteiten.

is en blijft het “netwerk van ondernemende en 
ontspannen senioren”, voor jullie en met jullie.
Zeg het voort aan ieder die het horen wil !

Albert CLUCKERS, VOORZITTER
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VOOR
WOORD

Bijna een honderdtal leden van Neos Zemst kwamen op de geuren van spek
en eieren af. In de parochiezaal van Zemst-Laar schoven zij aan voor een rijke-

lijk gevuld ontbijt. 
Nadat de morgenhonger gestild was kregen zij van de
voorzitter een overzicht over de werking van Neos. Spe-
ciale aandacht werd besteed aan de voorstelling van
het programma 2016-2017. Het komende jaar, met de
viering van ons 10-jarig bestaan, houdt zeker enkele
verrassende activiteiten in petto. Met
daarna nog lekkere koffiekoeken en
warme koffie kon de dag verder gezet
worden. 
Wij zijn zeker dat de slogan “onderne-
mende en ontspannen senioren” in de
volgende maanden in de praktijk zal
omgezet worden.

Algemene vergadering en ontbijt op 6 september
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De NEOS ZOMERFIETSTOCHT leidde ons dit jaar naar het ARBORETUM in Wes-
pelaar. ”Zomer” mag men niet al te letterlijk opnemen, alhoewel het die dag
droog bleef waren sommige “trage wegen” eerder “natte  wegen”, met als toe-
maatje, aan km 17,6 een hindernis “buiten categorie”...

Na de lunch, in het prachtig gerestaureerd Ursulinenklooster van Tildonk, reden
we naar het Arboretum.  Dit is een 20 ha groot domein, opgericht in 1985 door
Philippe de Spoelberch en nu beheerd door een  Stichting.

Het streefdoel van deze Stichting is een zo volledig mogelijke collectie op te
bouwen, om het in stand houden en beschermen van bedreigde bomen en
struiken. Dit lukt hen vrij goed want de initiatiefnemers zijn er in geslaagd om
op 30 jaar tijd uit te groeien tot een gespecialiseerde plantencollectie van
wereldformaat.
Dit is een uitstap die men zeker moet overdoen, maar dan in een periode dat de
Acers en Magnolia’s in volle bloei staan.

31 juli:  BBQ in Zemst-Laar

Wa
t  vo
orb
ij  i
s...

Ongeveer 200 leden, vrienden en familie, kwamen op 31 juli
naar de parochiezaal in Zemst-Laar. De aangename geur van de
smeulende vuren en het mooi gebakken vlees kwam hen tege-
moet. Na het aperitief zorgde de saladbar en de keuze aan vlees
dat de honger gestild werd. Met een goed glaasje erbij kon het
niet stuk. Daarna kwam nog een lekker dessert met een tas koffie
om alles af te ronden.

Dankzij een 30-tal hulpvaardige assistenten, bestuursleden, part-
ners en trouwe leden (met onze hartelijke dank) werd deze dag
weer een orgelpunt in ons jaarprogramma. 

4 augustus:  Fietstocht  Arboretum - Wespelaar

Noteer al 
30 juli 2017
voor de
BBQ
in het 

volgend jaar.

18 augustus:   Daguitstap RIJSEL

Met vermoeide benen 
maar met een tevreden gevoel 
kwamen we  weer in Weerde aan.

Wij waren er vroeg bij, die dag. Met een 60-

tal deelnemers ging het richting Frankrijk.

Een tussenstop in Kortrijk bracht ons een

gids, koffie en een croissant.

In Rijsel konden wij met drie goede gidsen
op stap. In de voormiddag keken we met
grote ogen en luisterden we met open oren
hoe “le nouveau Lille” zich ontwikkelt. Een
mooi verzorgde lunch, in één van de top-
brasseries van Rijsel, liet een aangename
overgang toe naar “le vieux Lille”, in de
namiddag. 

Wij kuierden met onze gidsen, in drie
groepen, door de pittoreske straten van de
oude stad. Historische gebouwen, kleine
restaurantjes en bistrots en een keuze aan
winkeltjes versterkten de sfeer in deze
bruisende “Métropole du Nord”. Hier ben je
in Frankrijk met een heel bekende Vlaamse
sfeer. Het proeven waard.
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Donderdag 20 oktober: Daguitstap naar Limburg. 
Meer bepaald naar de MIJNSTREEK 

We bezoeken in de voormiddag een heel verrassend nieuw project in Houthalen-
Helchteren dat het NAC2012 genoemd wordt. Het Nieuw Administratief Centrum
2012. Hierin zijn al de gemeentelijke diensten ondergebracht.
Om  dit gebouw  te  realiseren  heeft  men  gebruik  gemaakt  van  meerdere  duurzame,
doordachte technieken, materialen en de manier van werken. Tijdens een rondleiding
geeft een CleanTechAmbassadeur, in begrijpbare taal, toelichting bij al deze CleanTech
toepassingen. We krijgen ook toegang tot de technische ruimten.

In  de  namiddag  rijden  we  naar Beringen-Mijn.  Onderweg,  aan  het  stadhuis  van
Beringen, stapt een gids mee op de bus om ons, tijdens een rondrit, meer te vertellen
over het leven rond de mijn.
Met een ex-mijnwerker doen we het "Mijnwerkerspad". Een rondleiding doorheen de
indrukwekkende historische gebouwen van de "Mijn". We gaan waar de mijnwerkers
gingen: de badzaal, de lampenzaal, de bezettingszaal, de schachtbok, en als afsluiter be-
zoeken we de ondergrondsimulatie.

Dinsdag 4 oktober 2016  - 14 uur  -  Amadeus

Bert De Craene: RUSLAND EN ZIJN LEIDERS

Uitstap Limburg praktisch:
Vertrek: 8 u op de parking van 

“d’Oude School” in Weerde
Inschrijven: 55 €  (leden)

65 €  (niet-leden)
Storten op de rekening van
Neos Zemst vóór 7 oktober

De  Russische politiek wordt voor de meesten meer en meer ondoorgrondelijk. We hebben
het laatste nog niet gezien. Van de vroegere Sovjet-Unie naar het hedendaagse Rusland is
een historische evolutie die de toestand van vandaag bepaalt. De vroegere leiders en
Vladimir Poetin, vandaag, zijn boeiende personages.

Bert De Craene, vroeger journalist bij de VRT-radionieuwsdienst en bij het magazine
“Actueel”, is een doorwinterde kenner van Midden- en Oost-Europa. In een uitermate
boeiende lezing vertelt hij wat er allemaal gaande is in die regio.

Op 4 oktober, om 14 uur, kunnen we naar hem luisteren in zaal Amadeus, in Zemst-Bos. Er
is geen inschrijving vereist. Je betaalt ter plaatste 5 € voor de leden en 7 € voor de niet-leden.

Dit is een niet te missen inzet van het nieuwe seizoen.

Wa
t no
g ko
mt.
..

Diegenen die er vorig jaar talrijk bij waren kunnen het 

bevestigen: IN HUMBEEK KUNNEN ZE ZINGEN.

De “Stem-Band”, met o.a. ons medelid Jef VAN LAEKEN, 

zingt uit volle borst sinds 25 jaar. Een dertigtal leden brengen, in vier stemmen, een

heel gevarieerd repertorium. Het gaat van klassiekers tot een hip en modern

spreekkoor. Het publiek kan meezingen. Na het concert kan je nog wat napraten en

de droge keel smeren in het Kerk café.

Neos Zemst reserveerde 30 plaatsen voor het optreden op zaterdag 29 oktober om

20 uur, in de Sint-Rumolduskerk in Humbeek. 

Haast je om erbij te zijn door storting van 8 € per persoon op de rekening van Neos

Zemst vóór 11 oktober, met vermelding “concert Humbeek” en de namen van de

deelnemers. Tot dan?

Zaterdag 29 oktober 2016
Kerk Humbeek - 20 uur

Concert: DE STEM-BAND
Er
 h
an
gt

we
er
 m
uz
iek

in 
de
 l
uc
ht
...



Bij het
 begin

 van ee
n nieu

w werkjaa
r

ontvan
g je sa

men met de 

Nieuwsbrief 
het jaa

rprogr
amma 

2016 -
 2017.

Maak er
 gebru

ik van!

2016 Organisatie Plaats Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

Vrij 23 september Seniorenfeest Elewijt-Center Afgesloten via Neos Zemst leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Di 4 oktober Rusland en zijn leiders Amadeus Ter plaatse leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Do 20 oktober Beringen en omgeving Mijnmuseum / C-mine 7 oktober gust.lut@gmail.com - 0478/441322 

Za 29 oktober Concert De Stemband Humbeek - Kerk 11 oktober leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Di 15 november Hotel Prison De Semse Ter plaatse leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Di 29 november Elisabethiade Leuven  ( 20 uur) Afgesloten via Neos Zemst infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

Do 24 november Wandeling ‘t Schom De Semse Vrij Seniorenraad albertcluckers@gmail.com - 0475/568424

Zo 18 december Sinfonia Heist Hofstade - kerk 15 uur 20 november leonwilms@skynet.be - 0476/403187

22 september 

13 oktober

27 oktober

10 november

8 december

22 december 

Activiteitenplanner *
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2e en 4e donderdag  - 14 uur

WIK Zemst-Laar

Verantw.: leonwilms@skynet.be

0476/403187

PETANQUE:
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3 september: 

Toneel in de Schranshoeve
Eppegem

Cyriel Buysse zal nooit gedacht hebben dat zijn boek,
“het gezin van Paemel”, na meer dan honderd jaar, nog
in de belangstelling zou staan. 

Toneelgroep “Streven” uit Eppegem bracht, in het
prachtige avonddecor van de Schranshoeve, het
dramatische verhaal weer tot leven.

Meer dan 30 leden van Neos keken vanop de tribune
toe. Het was een prachtig opzet dat ons terug voerde
naar het arme volksleven van begin vorige eeuw.


