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Samen met de start van het schooljaar starten wij ook het nieuwe
werkjaar 2017-2018.

Wij kijken met genoegen en voldoening terug op de talrijke ge-
slaagde activiteiten van het verlopen jaar. Het werd een succes
dankzij jullie talrijke en enthousiaste deelname.

Wij komen weer met een nieuw programma.  Het biedt een vari-
atie aan activiteiten waar iedereen zeker wat interessants in
vindt. Het hoogtepunt wordt een riviercruise van vrijdag 17 tot
dinsdag 21 augustus 2018. Jullie kregen hierover al een aparte
nieuwsbrief.

Ingesloten bij deze nieuwsbrief vinden jullie ook de programma-
folder voor het komende jaar. Het geeft een globaal overzicht van
de activiteiten. Omdat wij echter minstens één jaar op voorhand
moeten plannen is het programma voor aanpassing vatbaar. Lees

daarom altijd, heel aandachtig, de nieuwsbrief. Daar alleen
staan de juiste gegevens  (datum, plaats, uur, programma,
prijs) van de activiteiten in vermeld.

Het wordt een actief jaar waar we alle leden, onderne-
mende en ontspannen senioren, welkom heten.

Albert Cluckers, Voorzi0er

WERKJAAR 2017/2018

Zoals ieder jaar werkt de gemeente Zemst een seniorenweek
uit. Zij voorziet diverse activiteiten. 

Wij doen onze inbreng in deze organisatie door het 
inrichten van een wandeling.

Op 19 oktober starten wij om 13.30 uur stipt, 
aan de kerk van Zemst-Laar. 

Wij maken een wandeling van + 6 km op vlakke wegen. 
Er is geen inschrijving vereist en ook geen deelnameprijs. 

Deze activiteit staat open voor leden en niet-leden. 
Heb je zin om wat te bewegen in het mooie landschap van

Laar en omgeving, kom dan naar de afspraak. 
(Er is voldoende parking rond de kerk)
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Seniorenweek 
2017

19 oktober

Wandeling - Zemst-Laar

We zijn
weer 
gestart 
in het
nieuwe

werkjaar

Wij kijken er naar uit jullie weer te zien.
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Wat voorbij is...

Dinsdag 18 juli
Daguitstap

Aken en
omgeving

Met veel belangstellenden en een stralende zon is de
uitstap naar Aken begonnen in restaurant Elisen-
brunnen, met een kopje koffie en een stuk taart om
"U" tegen te zeggen.

In de voormiddag hebben de gidsen ons uitleg
gegeven over de scha:en, de speciale architectuur, de
muurschilderingen en de verborgen hoekjes van de
Dom, Unesco Werelderfgoed.

Na een lekkere lunch op de prachtige grote markt, in
restaurant Zum Goldenen Einhorn, hebben we met
een gids een rit gemaakt in Aken en omgeving.
Daarna tijdens de begeleide stadswandeling langs
historische gebouwen, standbeelden en pleintjes was
"Karel De Grote", altijd aanwezig. Voor we huiswaarts
reden kon iedereen nog genieten van de vele gezel-
lige terrasjes die ook van Aken een aangename stad
maken.

▼

BBQBBQ
Onze jaarlijkse BBQ was weer

een succes.
Een 200-tal hongerige magen

schoven op 30 juli aan tafel bij
onze jaarlijkse BBQ. Het eten

was overvloedig, de drank wel-
gekomen en de stemming zat er
van bij het begin in. Dankzij de

bedrijvige handen van de
bestuursleden,  partners en een
reeks getrouwe helpende leden,

werd alles in goede banen
geleid.

Wij kijken al uit naar volgend
jaar: noteer alvast 29 juli 2018.

Zemst-Laar - 30 juli



3

De interesse voor deze fietsuitstap naar Baal was onverwacht groot.
Misschien was dit het gevolg van de vorige succesvolle dagtrippen of
was het de lokroep van het “Sven Nys Cycling Center”. 

Om het einddoel te bereiken hadden wij, zoals in een cyclocrosswed-
strijd, ook enkele onvoorziene hindernissen te nemen... Dat deden we
graag en met de glimlach. Ter plaatse vervoegden een 10-tal sympa-
thisanten de groep en samen genoten wij van een goed verzorgde en
smakelijke lunch. 

Een bezoek aan het museum gaf ons een historisch en actueel overzicht
van een wereld vol crossactiviteiten, -fietsen en -truitjes.

Op de terugweg was er een tussenstop in “The Lake”, aan het meer
van Keerbergen. Lekker vertoeven en weer een geslaagde uitstap.

Donderdag 31 augustus  -  Daguitstap  Overijse

Tijdens deze uitstap naar het familiebedrijf "Soniën" hebben we allen met veel
aandacht geluisterd naar de professionele uitleg, hoe druiven gekweekt wor-
den, en welke intense arbeid er nodig is om een mooie tros tafeldruiven te oog-
sten. Minder geslaagde trossen worden verwerkt tot schuimwijn, wi:e en rode
wijn en jenevers, die we hebben mogen proeven.

Na de lunch volgde een bezoek aan de orchideeënkwekerij. Iedereen volgde de
uitleg van de man die vertelde over zijn passie, zijn levenswerk, "De Orchidee".
Een prachtig exemplaar, dat de naam gekregen heeft van zijn vrouw, "Mady",
en bekomen werd door kruising, is opgenomen in het wereldboek van de
duizenden soorten orchideeën. Na zoveel uitleg over het verzorgen van deze
bloem, gingen er dan ook velen naar huis met een ter plaatse gekocht plantje.

Dinsdag 22 augustus  

Fietstocht  Baal 
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▼
Wat nog komt...

Sinfonia Heist organiseert een Concert "Recital" op  zondag 15
oktober 2017 om 15 uur in de H. Hartkerk te Heist-op-den-Berg
met Svenja VAN DRIESCHE, viool en Tom HERMANS, piano.

Zij brengen gedurende 1 uur een recital met hoogtepunten
uit hun rijke repertoire. Op het programma staat werk van
Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel en César Franck.

Svenja VAN DRIESHE, a9omstig uit Hever is op 21-jarige
leeftijd een begrip in de internationale muziekwereld. Ze
begon haar vioolstudie op 8-jarige leeftijd en bleek een
waar natuurtalent. Ondertussen is Svenja al meerdere jaren
een rijzende ster en speelt ze recitals en concerten met gere-
puteerde orkesten in binnen- en buitenland.

Tom Hermans, Heistenaar, inspireert, begeleidt en onder-
steunt studenten aan de academie in Heist-Op-Den Berg.
Hij behaalde zijn Meesterdiploma met grote onderschei-
ding in het Koninklijk Vlaams Conservatorium van
Antwerpen.

Viool- en 
pianoconcert

Zondag 15 oktober
Sinfonia Heist

Kaarten voor dit recital kosten 15 € p.p. en zijn te 

verkrijgen door dit bedrag te storten vóór 3 oktober op

rekening van Neos Zemst.

Brigitte Balfoort

Dinsdag 5 september

Ontbijt + 
Algemene vergadering

Ieder jaar start ons nieuw werkprogramma
begin september. Op de algemene vergade-

ring van alle leden wordt naar het verleden geblikt. Vooral
wordt het nieuwe programma bekend gemaakt. 
Op 5 september schoven meer dan 100 leden aan bij het smake-
lijk ontbijt. Er waren eieren met spek en koffiekoeken in
overvloed. 
In de parochiezaal van Zemst-Laar werden de oren gespitst om
het programma 2017-2018 te vernemen. Er is weer voor ieder
wat wils in het nieuwe werkjaar.

Wij verwelkomen jullie weer in zaal Amadeus op 3 oktober om
14 uur. De eerste conferentie van het seizoen wordt 
gebracht door Brigi:e Balfoort. Zij is medewerkster aan het

VTM-magazine “Royalty” en etique:econsulente
van “Minding Manners”, de beroemdste 
etique:eschool van Europa. 

Zij schreef ook boeken over onze koning en
koningin.
Veel oude etique:eregels zijn voorbijgestreefd. 
Hoe moet je je echter gedragen in de moderne 
digitale jungle?

Brigi:e Balfoort legt dat op een humoristische
manier uit in een causerie vol interactie.

Wij verwachten jullie talrijk, die namiddag. 
Inkom 5 € (leden) of 7 € (niet-leden)

Onze eerste conferentie 
op dinsdag 3 oktober - 14 uur
Amadeus - Zemst-Bos

“De goede manieren show”
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Dinsdag 24 oktober - Daguitstap

Isotopolis - Dessel en omgeving

ZONDAG 14 JANUARI 2018, 16.00u, BOZAR BRUSSEL

Melodieën voor Miljoenen: UN VIAGGIO IN ITALIA

Al voor de vijfde (!) keer op rij trekt
Neos naar de prachtige “Henri le
Boeufzaal” van Bozar. De jeugdige

muzikanten van Frascati Symhonic blijven ons
telkens opnieuw charmeren met een verrassend programma.
Na het koude Rusland der tsaren zoeken we in 2018 opnieuw
warmere oorden op. We ze:en het nieuwe jaar goed in met
een reis naar het zonnige Italië!

Wie Italië zegt, denkt onmiddellijk aan de onvergetelijke aria’s
van Verdi en Puccini, om de prachtige ouvertures van Rossini
niet te vergeten! De zon is besteld, de Chiantiwijn staat klaar
en de gondels liggen aangemeerd. Het orkest onder leiding
van dirigent Kris Stroobants heeft er zoals steeds veel zin in. 

Mogen we jullie verwelkomen? Andiamo!

Neos Zemst heeft voor deze gelegenheid 
25 plaatsen gereserveerd.

Ticket met busvervoer kost 68 € p/p.
Bij het ticket met busvervoer is een

luxe broodmaaltijd NA
de voorstelling inbegrepen.

Wij verwachten uw inschrijving graag
vóór 19 oktober 2017 door overschrijving
op de bankrekening van Neos Zemst met 
vermelding Melodieën voor Miljoenen. 

Voor de lie/ebbers een mooie gelegenheid om 

te genieten in groep.
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Een daguitstap naar de Antwerpse Kempen, aan de Nederlandse
grens  en  meer  bepaald  naar  de  abdij  van  Postel  en  Isotopolis
in  Dessel, beide locaties behoren tot de gemeente Mol.

De Norbertijnenabdij van Postel, die we in de voormiddag be-
zoeken, heeft een lange geschiedenis met verschillende priors,
abten en prelaten. Velen hadden hun eigen wapenschild, die terug
te vinden zijn op verschillende plaatsen in de abdij. Via het wi:e
poortgebouw krijgen we een geleid bezoek aan de vernieuwde
toonzaal van de bibliotheek. Miniaturen, Plantijndrukken en vele
belangrijke werken vormen de "Postelse Pracht". 

De bibliotheek bevat ook een schat aan bijzondere boeken uit
15de, 16de en 17de eeuw, de poliglotbijbel van Plantijn en planten-
boeken van Dodoens.

De laat-Romaanse kerk werd in 1190 toegewijd aan Sint Nicolaas
en bevat schi:erende glasramen. Ons bezoek wordt afgerond met
een wandeling door de kruidentuin.

Na de lunch worden we verwacht in Isotopolis. Hier krijgen we
een verhelderende uitleg over de complexe materies van “ra-
dioactiviteit” en het beheer van radioactief afval. Het infor-
matiecentrum geeft glasheldere informatie op maat van iedereen
die belangstelling heeft voor radioactieve afvalstoffen. Isotopolis
is tegelijkertijd wetenschappelijk sterk onderbouwd, bijzonder
leerrijk en visueel a:ractief.

Een zeer interessante plaats om te bezoeken.

Bezoek aan Mol praktisch:

VERTREK: 
8.00 u  op de parking van "D’Oude School" 

Dorpstraat 87 in Weerde.
PROGRAMMA: 
9.30 u ontvangst met koffie en abdijkoek

10.30 u geleid bezoek aan de abdij met film 
en kaasproeverij.

13.00 u lunch, 
gereserveerd bij Leto in Mol-Achterbos.

Menu: dagsoep, keuze uit vlees, varkensmignone:en 
met pepersaus, seizoensgroenten, kroke:en 
Of verse vis, 
Koolvishaasje met vissausje, groenten en 
kroke:en.

Uw keuze maken bij de inschrijving: vlees of vis. 
Wie niets aanduidt krijgt vlees.

15.00 u tot 17.00 u 
Bezoek aan  Isotopolis waar we eindigen 
met een drankje.

PRIJS: 50 € leden;  60 € niet leden.
Inschrijven door storten van het bedrag 
op de rekening van Neos Zemst
(zie blz 1) vóór 13 oktober.

Bij overboeking hebben Neos-leden voorrang op
niet-leden!

BIJ DE INSCHRIJVING NAAM EN 
RIJKSREGISTERNUMMER VERMELDEN
ZOALS OP DE IDENTITEITSKAART!!!!!!!!
Dit is nodig om binnen te mogen in Isotopolis.



28 september

12 oktober

26 oktober

2e en 4e donderdag  

14 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be

0476/403187

PETANQUE:
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* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

1e en 3e donderdag - 13.30 u

Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke: gilma171@outlook.com

0476/893706

WANDELEN:

21/09/2017- Liersesteenweg (aan het kerkhof, juist

voor de Elsestraat) - Afstand 8,5 km 

P rechts tegenover het kerkhof.

Vertrek via Hofstade om 13.30 u of ter plaatse om 13.50 u

Wandelsysteem: knooppunten.

05/10/2017 Kampenhout Relst (St.-Jozefkerk in de

Hutstraat)  Aert van Beethoven wandeling over beton en

landwegen.

Bewegwijzerde wandeling uit de Dijlevallei - Afstand 7 km.

Vertrek 13.30 u te Hofstade of ter plaatse om 14.00 u

P tegenover de kerk

19/10/2017 - Zemst-Laar (seniorenweek)
(wandelen met gids doorheen het westelijk landbouwgebied)

Bijeenkomst aan de kerk van Zemst-Laar om 13.30 u

Afstand 6,5 km - P aan de kerk.

Sport - Cultuur - Ontspanning...Activiteitenplanner *

2017 Organisatie Plaats Uur Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

zo 24 september   WIK 105 jaar Zemst-Laar 15.00 Afgesloten fr.andries@skynet.be - 0478 349 866

di 3 oktober Brigitte Balfoort Amadeus 14.00 Ter plaatse infoneoszemst@gmail.com - 0476/40318

zo 15 oktober Sinfonia Viool en Piano Heist 15.00 3 oktober gust.lut@gmail.be - 0478 441322

do 19 oktober Seniorenw. / Wandelen Zemst-Laar 13.30 gratis infoneoszemst@gmail.com - 0476/40318

di 24 oktober Isotopolis Dessel 8.00 13 oktober gust.lut@gmail.be - 0478 441322

di 28 november Quiz Vlaams.-Brabant Grimbergen 14.00 20 oktober leonwilms@skynet.be - 0476 403187

2018

zo 14 januari Melodieën vr Miljoenen Brussel 16.00 19 oktober 2017 Neos Vl.-Brabant infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

17 - 21 augustus Riviercruise Duitsland - Fankrrijk - Zwitserland 10 oktober 2017 gust.lut@gmail.be - 0478 441322

De uitstappen, georgansiseerd door Neos provinciaal of nationaal, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de plaatselijke afdeling.
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20 juli - Hombeek-Heike

3 augustus - Hofstade 17 augustus - Klein Willebroek

VOORRONDE

Quiz Neos Vlaams-Brabant
In het Fenikshof te Grimbergen op 

dinsdag 28 nov. om 14 uur

Inschrijving (min. 5 - max. 6) per ploeg

Penningmeester Leon Wilms – 0476 403187

leonwilms@skynet.be

Uiterlijke datum van inschrijving: 20 okt. 2017

De finale heeft plaats op 19 januari 2018 in het 

Kastanjehof  - Ganzendries 65 - 3212 Pellenberg

7 september - Hazewinkel


