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Neos Zemst

Voorwoord
Sinterklaas  staat  achter  de  deur  en  de  Kerstman  heeft  zijn  rendieren al

ingespannen. De mooie herfstdagen laten ons kleurrijk afglijden naar het einde-

jaar. Toch blijven we optimistisch door de herfstkleuren die de natuur ons biedt en

na de prachtige zomer die we hebben gehad. Deze woorden doen ons denken

aan: “er is weer een jaartje achter de rug“. Dagen, weken en maanden vliegen

voorbij. Vroeger zou ik zeggen veel te vlug, maar nu zeg ik “laat ons 2020 zo snel

mogelijk vergeten “.

Door de nogmaals (en terechte) verstrengingen van de Covid-19 maatregelen

zijn, op een paar uitzonderingen na, al onze activiteiten in het water gevallen. Nu

ook moeten wij onze wandelingen annuleren aangezien, volgens de nieuwe coro-

nabeperkingen, slechts 4 personen mogen meewandelen.

Toch willen we jullie zoveel mogelijk informeren, waar we verder aan werken.

Het bestuur staat niet stil en hoopt jullie in de kortst mogelijke tijd weer allerhande

activiteiten te kunnen aanbieden. Wat wel doorgaat is onze maandelijkse digi-

tale quiz, aangeboden door Joris DE SAEGER, de november editie staat reeds

klaar voor verzending. Vorige maand hebben er 18 leden hieraan deelgenomen. 

Op het programma staan verschillende activiteiten gepland; 

Balderon Chocolatier Sint Niklaas – Douane Museum Antwerpen – Dierenpark

Pairi Daiza, om maar een idee te geven. Uiteraard werden ook onze Kersthap-

pening/Nieuwjaarsdrink naar een latere datum (Paasbrunch) verschoven. Deze

activiteiten kunnen ook spijtig genoeg slechts doorgaan op voorwaarde dat de

coronabeperkingen het toestaan. Verdere info volgt in onze volgende nieuws-

brieven. 

Voor zij die het uit het oog verloren hebben maar toch willen blijven genieten van

onze activiteiten en nieuwsbrieven, graag nog een warme oproep om het lidgeld

te storten voor de einddatum (zie pag. 3).

Regelmatig publiceren wij ook foto’s uit de bibliotheek van Gilbert. Een mooie

terugblik wat we gehad hebben en wat ons niet meer kan afgenomen worden. Op

pag. 2 brengen wij “Reflecties in de herfst” met 2 gedichten van Alice Nahon.

Na 10 jaar voorzitterschap heeft Albert Cluckers de fakkel doorgegeven. Hij

verdient zeer zeker de medaille voor Moed en Zelfopoffering. Maar

aangezien wij geen medailles uitreiken, geven wij Albert heel terecht de titel

van ERE-VOORZITTER. De officiële huldiging zal plaats vinden op een

eerstvolgende goede gelegenheid. Albert nogmaals bedankt en we hopen

je nog vele jaren onder ons te mogen verwelkomen.

Alex Houthuys,  voorzitter

Ere-voorzitter

Albert CLUCKERS
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Soms zonnig en warm tijdens een nazomertje, met kleurrijke boomtoppen met gele, bruine,

prachtig rode eikenbladeren. De bosgrond vol van geur van blad en paddestoelen, bezaaid met

vruchten als eikels, kastanjes en soms beukennootjes.

Dan weer somber, kil en donker. Alsof de wintertijd onze dagen korter maakt. 

Grijs en mistig in de natuur en soms ook in onze gedachten.

Waar vinden we dan nog kleur waar we ons aan kunnen warmen en mijmeren over vroeger. 

Mijmeren over onze voorouders, onze geliefden, familie en vrienden die al vertrokken zijn naar

de eeuwige jachtvelden. Dankbaar terugblikken naar ons verleden.

Juist ja, op een mooi bebloemd kerkhof in november. 

Chrysanten waren vroeger wit en bol. Het contrast tussen leven

en dood kon niet scherper getekend worden dan door het bijna 

helle witte licht van de bloemen tegen de zwart-grijze grauwe

graftomben.

Chrysanten vandaag, kleine pomponnetjes in gele, witte, paarse, roeste en andere 

tinten. Net een bont kleurenpalet die een gans kerkhof opfleurt om onze sombere   

gedachten te doen verdwijnen. Bloemen die vreugde en rust uitstralen.

En na een gezonde wandeling op het kerkhof, samen

met de familie genieten van een lekkere pannenkoek. 

Zo werd en wordt Allerheiligen een feestdag.

Reflecties in de herfst met Alice Nahon

De herfst biedt ons vele face�en

KRYSANTEN
Krysanten, donzig-warm gebloemd,
Dat door de kou komt kijken,
Ik heb u vaak , met reên, genoemd
De blommen van de rijken.

Ik zag uw koppen 't allermeest
In prachtige vazen pralen,
Ter steê, bij stemmig winterfeest,
In mooi-verlichte zalen.

Maar toch, ik vond u wel een keer
'n Schamel ho0en warmen...
Of voor 'nen houten Lieven Heer,
In huizekens der armen.

O ! zegt me, waar ge thuis behoort,
Daar zie 'k u liefste toeven
Als allerleste liefdewoord...
Op arm en rijke groeven.…

AVONDLIEDEKE

't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond 
Geen enkel hert heb zeer gedaan;

Of ik geen oogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze menschen
Een woordeke van liefde zei,

En vind ik in het huis mijns harten,
Dat ik één droefenis genas
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...;

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen....
.        .    .    .    .     .   .
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En zoo z'n oogen toe te doen

Ter reflectie: twee gedichten uit de dichtbundel

“OP ZACHTE VOOIZEKENS” van Alice NAHON. 

Zij is afkomstig van Putte en door velen gekend als 

de auteur van het gedicht:  “AVONDLIEDEKE“. 

Wie van ons heeft geen herinneringen aan dit gedicht?

Nahon werd geboren in

1896 en overleed in 1933

te Antwerpen. Ze leed aan

bronchitis/tuberculose. Ze

was onderwijzeres  van

opleiding, werkte als 

leerling verpleegster voor

WO1 en later in de 

bibliotheek van Mechelen. 

Ze had een zoetgevooisd

imago maar kende tegelijk

verschillende relaties met

meer avant-garde 

kunstenaars. 

Haar grafstee bevindt zich

op het Schoonselhof in

Antwerpen.



Het einde van 2020 nadert met rasse schreden. Dit

betekent de hernieuwing van de lidgelden. 

Al is in het werkjaar, dat stilaan op zijn einde loopt niet zo heel veel

kunnen doorgaan, is er in de schoot van Neos, zowel plaatselijk,

provinciaal en nationaal, keihard gewerkt.  

Al dit werk houdt niet op omdat er corona in het land is. Geregeld

werden wij door Neos nationaal ingelicht over mogelijkheden, en

werden er protocols opgesteld.

Het overgrote deel van de leden vernieuwde al zijn

lidgeld voor 2021. Ook mochten wij alweer een aantal

nieuwe namen aan de ledenlijst toevoegen.

Misschien heeft u de betaling hiervan uit het 

oog verloren, of niet?

Wil jij nog lid blijven en onze nieuwsbrief blijven ontvangen, stort dan

vóór 4 december 2020 je bijdrage op de rekening van Neos Zemst.

Vermeld "lidgeld 2021" en de namen van de personen voor wie je

stort.

P.S.: Van de 35 € die u als 1e lid en 30 € voor het 2e lid van een

gezin betaalt, gaat het overgrote deel naar de nationale en

provinciale werking en verzekering van de leden. Slechts 

een klein deel daarvan komt onze vereniging ten goede. 
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SENIORENWANDELING - Het Weerdse Kronkelpad.

Op donderdag 15 oktober verzamelden 20 wandelaars op het dorpsplein van Weerde. De matige opkomst was zeker

te wijten aan de toen geldende maatregelen i.v.m. de coronacrisis. Maar niet gezeurd, omdat er een samenscho-

lingsverbod van meer dan 10 personen gold op dat ogenblik, dienden we de groep in twee te splitsen. Om 14 u lieten

we de Sint Martinuskerk met haar zeer spitse toren achter ons. 

Rechts even voorbij het kerkplein zagen we op het adres Ketelstraat 1 een pareltje van een hoeve.  De Weerdse

visvijver was een volgende bezienswaardigheid. Hij is ontstaan door de zandwinning voor de aanleg van de E19. Het

domein is 18 hectaren groot.

Langs verschillende straten en trage wegen belandden we uiteindelijk in de Huidevetterstraat: een veldweg naar de Zen-

nepolders. Hier opende zich het landschap waar

Rubens en zijn jonge bruid Helena zo graag ver-

toefden. We volgden nu de rustig meanderende

Zenne, waar weer levend water in stroomt. Het is

ooit anders geweest wisten velen te vertellen. In het

oog springend was vooral de ruïne van de water-

molen, kapotgeschoten tijdens de 1e wereldoorlog.

Bij het verlaten van de dijk verscheen opnieuw de

kerktoren van Weerde, nog enkele honderden meter

en de 7 km lange wandeling zat erop.

In het dorpscafé ‘t Schoon zicht, verzamelden beide

groepen om na te genieten van één of ander al of

niet alcoholisch drankje. Ondanks die verdomde

coronacrisis toch een zeer geslaagde wandeling.

Lidgel
d 2021
 verge
ten?

35 € v
oor he

t 1e lid
 van h

et gez
in 

en 30 
€ voor

 de pa
rtner.

Iets om naar uit te

kijken !!!

Neos Zemst in “de Zemstenaar”
(decembernummer  2020)

Beleef samen met alle 

Zemstenaars een

Fantastische 
Symfonie

in vier delen:
-   Neos Zemst LEEFT

-   Neos Zemst VERANDERT... 
...EN VERANDERT NIET

-   Neos Zemst en de 
LOCKDOWN

-   Neos Zemst kijkt 
POSITIEF  VOORUIT

Opgefleurd met enkele foto’s

------

Neos Zemst:
een vereniging die verbindt en 

aangename ontspanning brengt.

*
een vereniging om fier lid van te zijn



* Sommige activiteiten

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

vrij 20 november Provinciale Quiz Opwijk 14 uur 23 oktober Afgelast 0476 403 187     leonwilms@skynet.be

23 - 25 november Gastronom.  mid-week Bouillon (omgev.) 30 oktober Afgelast 0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

Kerstfeest Afgelast

Nieuwjaarsreceptie Afgelast

za 27 maart PAASBRUNCH (o.v.) Mechelen Info volgt

za 10 april 2021 Grüsse aus Wien Inschrijvingen blijven geldig 0496 525 899     zemst@neosclub.be

27 - 30 april 2021 MOEZELREIS Info volgt

do 1 juli 2021 Daens de musical Puurs Info volgt 0496 525 899     zemst@neosclub.be
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Aanvankelijk zouden de wandelingen nog kunnen doorgaan, maar met de versterkte 

maatregelen is dit ook geen optie meer. Daarom werden de wandelingen van 

5 en 19 november geannuleerd en verschoven naar een latere, nog te bepalen, datum. 

Beste leden,

In deze 

Coronatijden 

hier de quiz 

van november,

samengesteld door 

Joris DESAEGER.

Wanneer je op de link

forms.gle/mbYbgk1evYfwjR528

drukt kan je in een 

ontspannen en huiselijke sfeer

vrijblijvend deelnemen. 

Dank Joris.

Het Bestuur

Qu
iz.
..


