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Ook bij Neos Zemst
begint het nieuwe werkjaar.

VOORZITTER:

Albert CLUCKERS
Brusselsestwg 41A, bus 101

Op 3 september ging ons nieuw werkjaar officieel van
start. De traditionele ontbijtvergadering werd vervangen door een dessertennamiddag. Meer dan 100
leden smulden van de gebakjes nadat zij de
voorstelling kregen van het programma 20192020. Er staan weer meer dan 50 activiteiten gepland. Zij brengen voor elk wat wils.
Meer details vinden jullie in de programmafolder die
bij deze nieuwsbrief zit.
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Daar
begint
het nieuwe
schooljaar,
met
nieuwe
boeken
en leerkrachten !

Ik verwijs ook graag naar de elektronische nieuwsbrief die alle leden
periodiek krijgen van Neos Nationaal. Hierin vinden jullie alle informatie over
globale activiteiten, waarop leden uit het ganse land kunnen inschrijven. Dit
gaat van wandelingen, midweek arrangementen tot verre reizen. Neos Zemst
is niet betrokken in de organisatie van deze evenementen tenzij wij dat
specifiek in onze nieuwsbrief vermelden. Anders dienen de voorwaarden
gevolgd te worden die Neos Nationaal zelf publiceert.
Verder wijs ik er jullie nogmaals op dat de programmafolder indicatief is. Alle
concrete modaliteiten per activiteit staan steeds en enkel en alleen in de
nieuwsbrief. Data en activiteiten kunnen veranderen sinds de opstelling van de
folder. Onze nieuwsbrief is de enige ware bron van informatie.
Tenslotte vraag ik met aandrang, in naam van alle bestuursleden, om bij vragen over een activiteit enkel en alleen de aangeduide verantwoordelijke
te raadplegen. Het heeft geen zin de secretaris, penningmeester of voorzitter
te contacteren. Zij beschikken niet altijd over alle informatie die de organisator
wel heeft. Ook de datum van inschrijving is belangrijk. Het is niet evident om
op de valreep nog aan restaurants, gidsen, vervoer of evenementen wijzigingen in aantallen door te geven.
Wij kondigen de activiteiten ruimschoots op tijd aan. Voortaan zullen wij dus
geen inschrijvingen meer, na de gestelde uiterste datum, kunnen aanvaarden.
Wij hopen dat jullie hiervoor begrip hebben.
Het ganse bestuur wenst jullie allen een heel actief nieuw werkjaar toe. Wij
kijken ernaar uit jullie talrijk te mogen verwelkomen op onze activiteiten.
Albert Cluckers, voorzitter
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Wijnkasteel Genoels-Elderen en Alden Biesen
Op 12 juli stapten een zestigtal Neos-leden op de bus, richting oostelijk Limburg.
Zij bezochten er het wijndomein en kasteel van Genoels-Elderen, de grootste wijngaard van ons land.
Een uitgebreide proeverij ter plaatse liet de deelnemers de kans de lokale productie te keuren en te waarderen.
Super-enthousiaste gidsen vertelden ons heel wat geschiedenis van het domein en ook over de huidige gang
van zaken.
Daarna ging het, na een goed middagmaal op het terras van “de Waterburcht” in Riemst, verder naar de
Commanderie van Alden Biesen. Deze grootse nederzetting van de Duitse Orde, vanaf de late middeleeuwen tot
einde 18de eeuw, werd door onze gidsen tot leven gebracht in hun gekleurde verhalen.
Het was weer een mooie dag en met al de bijkomende informatie ging iedereen tevreden terug naar huis.

Onze familiebarbecue
Meer dan 160 hongerige magen schoven op 28 juli
aan tafel om mee te genieten van onze jaarlijkse
BBQ. Het vlees was uitstekend, de saladbar
overvloedig en het dessert in overaanbod. Neem
daarbij de verfrissende dranken en de gezelligheid en deze zondag kon bij de deelnemers niet
meer stuk. Wij danken de traiteur, het bestuur en
de talrijke bereidwillige helpers voor hun inzet om
deze dag tot een succes te maken.
Noteer al de datum voor de BBQ in 2020: 26 juli !

7 augustus

Fietstocht naar Malderen
Eentje met superlatieven:
- het bezoek aan het vogelopvangcentrum
- de zoektocht naar t’ Zwaantje
- de overheerlijke lunch
- de koffie met zijn gevolg
2

3 september -

Algemene vergadering
en desserten namiddag

De aanvang der scholen ging ook
gepaard met de aanvang van het werkjaar 2019-2020 van onze vereniging.
Een honderdtal leden schoof aan in de
parochiezaal van Zemst-Laar om de
voorstelling bij te wonen van de nieuwe
activiteiten voor de komende 12 maanden.
De voorzitter gaf een kort overzicht van
de voorbije evenementen en van het
nieuwe programma, terwijl iedereen van
een glaasje cava of fruitsap genoot.
Daarna kon iedereen zich tegoed doen
aan een bord met heerlijke verse gebakjes en koffie of thee. Bij een aangename
babbel kon aan tafel al uitgebreid gepraat
worden over de komende activiteiten, de
voorbije zomer, de gezondheid,H en al
wat een senior zoal kan boeien.
Met een voldaan gevoel ging het daarna
terug huiswaarts.
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Deze voordracht stond al vorig jaar op het programma maar moest, wegens ziekte van de spreekster, naar
een latere datum verschoven worden.
Brigitte Balfoort, die wij al kennen van vroegere voordrachten, brengt ons dit jaar op levendige
manier een voordracht “aan tafel”. Zij spreekt over de evolutie van het tafelen door de jaren,
p
de etiquette die er bij hoorde en nu nog hoort (naargelang de omstandigheden)
To
R
O
en alles wat je moet weten om stijlvol en smakelijk te tafelen. Een luchtige,
LFO
sprankelende en smakelijke namiddag, om ons conferentie
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seizoen in te zetten.
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Wij verwachten jullie in zaal Amadeus, in Zemst-Bos,
op dinsdag 1 oktober om 14 u.
Inkom: 5 € en voor niet-leden 7 €,
c
dra
r
ter plaatse te betalen.
o
vo
Vooraf inschrijven
is niet vereist.
Tot dan.

LAPPERRE

SENIORENFEEST

BEDRIJFSBEZOEK

van de gemeente Zemst

Op dinsdag 15 oktober, in de voormiddag,
bezoeken we het hoofdkantoor van Lapperre in
Groot-Bijgaarden. Eén van de audiologen verwelkomt ons in het auditorium en vertelt er alles
over het gehoor, wat gehoorverlies precies is en
wat er aan te doen valt.

De gemeente Zemst heeft voor 15 november plaatsen gereserveerd voor de Neos-leden. Dit feest start
om 12 uur in het ELEWIJTCENTER
(Tervuursesteenweg 564) met het
aperitief en daarna met een middagmaal.
In de namiddag is er een optreden
van John Leo, de winnaar van “The
voice senior 2018”. Het einde
wordt voorzien rond 16 uur.

We worden ontvangen met koffie en gebak.
Wie benieuwd is naar zijn gehoor, krijgt meteen de
kans om een hoortest te doen. Aan het einde van
het bezoek krijg je een persoonlijk ”hoorrapport”
mee naar huis.
Vertrek: 8.30 uur op de parking van
“d’Oude School” Dorpsstraat Weerde.
Inschrijven tot 3 oktober door storten van 10 € op
rekening van Neos Zemst met vermelding “uitstap
Lapperre + naam”.
Einde bij Lapperre en terugreis omstreeks 12 u.

Je kan enkel inschrijven door storting van 19 € p/p
op het rekeningnummer van Neos Zemst (zie eerste
bladzijde van deze nieuwsbrief). Bij de inschrijving dien
je naam, adres en geboortedatum te vermelden.
Je betaling geldt als inschrijving en dient ten laatste op
18 oktober in ons bezit te zijn.
Laattijdige inschrijvingen kunnen om organisatorische
redenen niet meer aanvaard worden !
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NEOS
di 17 september
di 1 oktober
di 15 oktober
za 12 oktober
do 17 oktober
za 2 november
vrij 15 november
za 23 november
do 5 december

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

Activiteit

Plaats

IJzerenberg 2019
Brigitte Balfoort
1/2 dag Lapperre
40-45

Herent/Winksele 12 uur
Amadeus
14 uur
Grt-Bijgaarden
8.30 uur
Puurs
13.30 uur

Afgesloten
Ter plaatse
3 oktober
Afgesloten

SENIORENWEEK

Elewijt

14 uur

Vrij

The Abba Story
SENIORENFEEST
40-45
De Soldaat van Oranje

Antwerpen
Elewijt
Puurs
Katwijk (Nl)

15 uur
12 uur
13.30 uur

Afgesloten
18 oktober
Afgesloten
23 september

Petanque:

Uur

Inschrijving

Wandelen:

Opmerking

Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt

WIK
Spiltstraat 280
Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403 187
Contact: fr.andries@skynet.be
0478 349 866

Donderdag:
12 september
26 september
10 oktober
24 oktober

INFO

0496 525 899
0468 597 123
0478 441 322
0496 525 899
0468 597 123
0496 525 899
0468 597 123
0496 525 899
0496 525 899

infoneoszemst@gmail.com
albertcluckers@gmail.com
gust.lut@gmail.com
infoneoszemst@gmail.com
albertcluckers@gmail.com
infoneoszemst@gmail.com
albertcluckers@gmail.com
infoneoszemst@gmail.com
infoneoszemst@gmail.com

-

13.30 uur (winterperiode)
14.00 uur (zomerperiode)
gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 19 september - Hombeek hoek Heike en Moerstraat aan de
overweg ter hoogte van "De Vrolijke Vrienden" - Afstand 5,8 km.
Via het knooppuntensysteem van "Rivierenland", wandelen we langs rustige verharde en niet
verharde wegen langs de Boskant, de Larebeek, en het Ekspoel kasteel terug naar ons
vertrekpunt. Hier opent speciaal voor ons de waardin van de “Vrolijke Vrienden” het café om
onze dorst te lessen.

Donderdag 3 oktober - Kerk van Leest - Afstand 6,35 km.
Langs rustige verharde en niet verharde wegen wandelen we door landelijk Leest o.a. langs de
Kouter en het Dorpelpoelveld terug naar het dorp.
Hier is er gelegenheid om op adem te komen bij een frisse pint of iets anders.

Wandeling in het teken van de SENIORENWEEK
Donderdag 17 oktober - Rubenspad Elewijt - Afstand 6 km
We vertrekken om 14 u aan de St Hubertuskerk in Elewijt.
Onderweg staan verschillende kaders om aan te duiden hoe Rubens destijds een kijk had op
de omgeving van het Rubenskasteel. We wandelen langs de Watermolen in de Steendreef en
eindigen daar waar we vertrokken. Hier worden we in de plaatselijke herberg getrakteerd op
een drankje, aangeboden door Neos Zemst en de gemeente Zemst.

Senioren
dans- en ontmoetingsnamiddagen
verlengd wegens succes

Omdat bewegen belangrijk is om je goed te voelen en een dansactiviteit ook sociale contacten bevordert, zetten de gemeente en
de Seniorenadviesraad de maandelijkse seniorendans- en ontmoetingsnamiddagen in het najaar van 2019 verder.
Omdat de namiddagen een succes zijn, wordt aan het concept niets
gewijzigd. De dansnamiddagen blijven dus plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum Hofstade, Zemstsesteenweg 15. De senioren kunnen de beentjes komen uitslaan op de tweede donderdag van de
maand, telkens van 13.30 tot 17 uur. Toegang is gratis en inschrijven
is niet nodig.
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Verantwoordelijke

1ste en 3de donderdag
Verantwoordelijke:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

GSM

DATA: •
•
•
•

Donderdag 12 september 2019
Donderdag 10 oktober 2019
Donderdag 14 november 2019
Donderdag 12 december 2019

Battel - 1 augustus

W AN DELEN
Mechelen-Stuivenberg - 29 augustus

