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Voorwoord
Na het genieten van een mooie zonnige zomer kunnen wij hopelijk nog
wat nagenieten van enkele prachtige herfstdagen. Eens de herfst voorbij, komen
de sombere donkere wintermaanden aan de deur kloppen. Ook hiervoor heeft
Neos Zemst mooie activiteiten voorzien om deze tijd samen door te brengen. 

Met 30 deelnemers was de meerdaagse reis in september naar de Baai van de
Somme een mooie afsluiter voor het voorbije werkjaar. Meer hierover verder in deze
Nieuwsbrief.

Iedereen heeft, samen met de vorige nieuwsbrief, onze nieuwe activiteitenkalender
gekregen. Ons jubileum jaarprogramma staat weer boordevol en laat zeker voor
“ieders  wat  wils”  op  de  agenda  verschijnen.  Aanpassingen  en/of  organisatorische
wijzigingen worden in de Nieuwsbrief tijdig medegedeeld.

Belangrijk, op vrijdag 16 december houden wij onze jaarlijkse kersthappening in de
WIK. Het is wel vroeg maar een aankondiging op pag. 4 laat je toe deze datum reeds
vrij te houden. Meer hierover in deze en volgende nieuwsbrief.

De aanloop van een nieuw werkjaar betekent een verlenging van het lidmaatschap.
Meer info hierover op de laatste pagina. LET WEL: Leden die pas lid geworden zijn
sinds september 2022 hoeven GEEN vernieuwing te doen. Hun inschrijving en beta-
ling geldt tot 31 december 2023.

Nog een warme oproep:
Aangezien wij allemaal een jaartje ouder worden, zouden wij graag nog enkele leden
aan het bestuur willen toevoegen. Vele handen maken het werk lichter voor iedereen.
Wie zich geroepen voelt mag zich steeds kandidaat stellen bij een bestuurslid of via
ons emailadres.

Ook adreswijzigingen, telefoonnummers of emailadressen graag zo snel mogelijk
doorgeven zodat wij onze ledenlijsten zo up-to-date mogelijk kunnen houden. 
Met dank.

Jullie voorzitter, Alex Houthuys
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ALGEMENE VERGADERING met ONTBIJT - 6 september 2022
Om 9 u gingen de deuren van de parochiezaal in Zemst-Laar open en onze leden stroomden binnen. 

Met elk een glaasje in de hand vonden ze allemaal een plekje aan de mooi gedekte tafels, en tien minuten later 
was de zaal gevuld met mensen en met vrolijk gebabbel. 

Even aanschuiven aan het ontbijtbuffet, bakje koffie erbij en smullen maar! Ondertussen verscheen het jaarprogramma
op het scherm. We bleven maar koffie schenken, tot alles op was. “Komt er nog?”, vroeg iemand. 

15 jaar Neos Zemst. Ons verjaardagsfeest was geslaagd. Met een “De Druivelaar” onder de arm gingen ze naar huis.
Op naar de volgende vijf jaar, naar een nieuw lustrum!
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Jaarprogramma
2022 - 2023

Na een start vol hindernissen bereikten we
eindelijk Nausicaá, het grootste aquarium
van Europa.

We deden een toer met de stoomtrein,
wandelden door straatjes, bezochten 
abdijen en musea, en flaneerden langs het
water, alles onder de kundige leiding van
Bart, onze gids, en onze chauffeur Jan.

Een mooie reis, lekker eten en een toffe
groep: we zorgden voor elkaar en we
hebben veel plezier gemaakt. 
Voor herhaling vatbaar!"

13-18 september - BAAI VAN DE SOMME
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Komt zo...

In 2006 werd Gilbert Putteman benoemd tot vrederechter van het kanton Vilvoorde. 
Dat was een droom voor mij, vertelt hij, want ik wilde een vrederechter zijn 

tussen de mensen EN vooral hun taal spreken.

In 2022, na 16 jaar vrederechter in Vilvoorde, hangt Gilbert Putteman de toga aan de haak.
Hij hield zich al die jaren bezig met de grote en kleine problemen van de gewone mens en
kijkt nu uit naar een nieuwe fase in zijn leven waarin kunst een belangrijke plaats inneemt.

Gilbert is een rasverteller van erkenbare anekdotes in een verstaanbare volkstaal. 
Een gewaardeerd kunstcriticus, die als curator vele jaren de tentoonstelling 

“Kunst in den Troost” in Vilvoorde organiseerde. 

Dinsdag 8 november 2022 - 14 uur - De Semse

Gilbert PUTTEMAN - een vrederechter vertelt...

Er zijn geen inschrijvingen: leden betalen 5 €,  niet-leden 7 €. Een voordracht om niet te missen!

1/2 dag bezoek op 
vrijdag 25 november 2022 

Het Nationaal Museum 
van Douane en Accijnzen
(MINIMUM 20 INSCHRIJVINGEN MET MAXIMUM 25)

Dit  museum  belicht  de  werking  van  de  Administratie  van  Douane  en
Accijnzen sinds het ontstaan van België. Er wordt onder meer gefocust op
wat in het verleden gebeurde aan de grenzen maar ook de huidige wer-
king aan de steeds veranderende grenzen wordt getoond.  
Het  museum  heeft  een  collectie  met  onder  meer  in  beslag  genomen
goederen en smokkelvoorwerpen. Achter ieder voorwerp, document en
iedere foto schuilt een verhaal: over inventieve geesten en
speurneuzen, over  fraude  en  haar  bestrijding,  over  kat- en  muis-
spelletjes,  over  harde confrontaties...

Samen met één of twee gidsen maken wij een rondleiding die 
ongeveer 1.30 uur in beslag zal nemen. 

HET DOUANE MUSEUM PRAKTISCH:

(ONDER VOORBEHOUD VAN NIEUWE CORONABEPERKINGEN):

Vertrek: De bus vertrekt om 8.30 uur op de
parking van “d’Oude School” 
(Dorpsstraat aan nr 87) Weerde.

Bij aankomst genieten wij van een lekker
kopje koffie, inbegrepen in de prijs 

Terugkomst in Weerde verwacht rond 
12.30  uur.

Prijs: 25 € leden, 30 € niet-leden.
Inschrijven: Gelieve het bedrag te storten

vóór 4 november 2022 op de 
rekening van Neos Zemst.

Op dinsdag 4 oktober waren wij er
met 43 liefhebbers bij toen Bert
Vanhorenbeeck een hommage
bracht aan Toon Hermans in De
Semse. Dat Toons’ populariteit in de
laatste jaren van zijn carrière stilaan
achteruit ging was niet te merken
aan het enthousiasme van de deel-
nemers. 

Velen konden hun lach niet bedwingen toen ze voor de
zoveelste keer een welbekend sketchje van Toon gepre-
senteerd kregen, of  neurieden mee met zijn liedjes. Nos-
talgie van de bovenste plank.

Wij leerden ook enkele andere minder bekende kantjes van
Toon Hermans kennen. Zo zullen de aanwezigen zeker met

een glimlach terugdenken aan b.v. vol-
gende uitspraken: “HIJ ZONG HONDERDUIT
OVER EEN DECOLLETÉ MET EEN TAARTRANDJE; 
DE DUIF IS DOOD MENEER”; en zoveel meer.

Nostalgie en liefdesliedjes gingen hand
in hand. Naast cabaretier was Toon ook
schrijver, filosoof, psycholoog, liedjes-
schrijver, zanger en schilder. Hij kon de
mensen ontroeren.

De manier waarop Bert het leven en werk van Toon Her-
mans schetste was er een om van te genieten. Het was
wellicht zeer moeilijk om een selectie te maken uit de on-
telbare werken en optredens van Toon Hermans. Prima
voordracht. Tijdens een zonovergoten namiddag de moeite
waard om binnen te zitten.

Toon HERMANS
veel meer dan een theaterman



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS
2022 Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

do 20 oktober Seniorenwandeling Eppegem Vrije deelname 0476 89 37 06    gilma171@outlook.com

di 25 oktober Vlaams Parlement Weerde / Brussel 8.30 15 oktober Per trein 0457 96 09 99    patrick.de.graeve@telenet.be

di 8 november Een vrederechter vertelt De Semse 14.00 Ter plaatse 0477 74 20 60    alex.houthuys@gmail.com

zo 20 november Brassed Off Zemst 15.00 Afgesloten 0497 10 53 49    paul.cox2@telenet.be

vrij 25 november Douanemuseum Antwerpen 8.30 4 november 0457 96 09 99    patrick.de.graeve@telenet.be

vrij 16 december Kersthappening WIK 13.00 INFO volgt

zo 8 januari 2023 André Rieu Antwerpen 7 november 0477 74 20 60    alex.houthuys@gmail.com

Wandelen: 1ste en 3de donderdag     - 13.30 uur (winterperiode)

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 89 37 06

Petanque:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK
Spiltstraat 280 

Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be 

0476 40 31 87

Contact: fr.andries@skynet.be

0478 34 98 66

Donderdag: 13 oktober

27 oktober

10 november
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Donderdag 20 oktober SENIORENWANDELING
In het kader van de Seniorenweek Gemeente Zemst - zie vorige Nieuwsbrief

VERTREK: Kerk Eppegem om 14 uur -  afstand  6 of  8 km

Donderdag 3 november - Mechels Broek - Muizen - 13.30 uur. (winteruur)
WE VERTREKKEN AAN DE MUIZENHOEKSTRAAT NR 7.

De meanderende Dijle leidt ons tot aan de afslag naar de prachtige natuur die deel 

uitmaakt van het overstromingsgebied van de Dijle. Na de afdaling via enkele trappen

komen we in weidelandschap van waaruit we in de verte Sint Rombouts zien boven de

stad Mechelen. De wandeling kruist verder nog via een bruggetje een mooie beek,

slingert door een mooie villawijk en door een bos naar de verharde weg, die ons 

terugbrengt naar ons vertrekpunt na 5,5 km. Stevig schoeisel is aangeraden.

Donderdag 17 november - Wandeling in Heffen - 13.30 uur. (winteruur)
We starten aan de kerk in Heffen en volgen een knooppuntenwandeling "Scheldeland",

de nummers 143, 85, 188, 83, 84, 75, 142 en 143. Afstand: 5,3 km.

Voor info over activiteiten van Neos Nationaal en provinciaal, die niet uitdrukkelijk in de agenda van 

Neos Zemst zijn opgenomen, kan u terecht op de website www.neosvzw.be 

en in het driemaandelijks neos magazine, dat u per post thuis krijgt.

LIDGELD

Het einde van 2022 nadert... 

Dit betekent de hernieuwing van
het lidgeld.

Wil jij lid blijven, deelnemen aan onze 
activiteiten en de Nieuwsbrief blijven 

ontvangen: stort dan
vóór 15 november 2022, 

35 € voor het 1e lid van het gezin en
30 € voor de partner

op de rekening van Neos Zemst. 

Vermeld "lidgeld 2023" en de namen van
de personen voor wie je stort.

Noteer in uw agenda!
Vrijdag 16 december - 13 uur - WIK Zemst-Laar

Kersthappening
Catering: Kokovoko 

Muzikale omlijsting

Meer informatie volgt in de NB van november

WANDELING MET HONDEN
Op vraag van enkele leden werd

2 x een wandeling met honden

georganiseerd op de 5de 

donderdag van de maanden juni

en september 2022.

Omdat telkens slechts 2 wande-

laars met hun hond kwamen

opdagen hebben wij beslist om,

bij gebrek aan belangstelling dus,

deze wandelingen 

niet meer te organiseren. 1 september: Wandelen in Hombeek

WERKJAAR
2022 - 2023


