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Met het aantreden van de herfst komt ook ons nieuw jaarprogramma op kruis-
snelheid. Heel wat interessante activiteiten zijn op komst.

Om nog op meer vlakken actief te zijn werd ons bestuur uitgebreid met een nieuw
lid. Gilbert MAEBE, ons bekend van zijn voordrachten en als fotograaf bij onze ac-
tiviteiten, vervoegt onze ploeg. Hij gaat vooral de organisatie en coördinatie van
onze wandelingen op zich nemen. Bovendien blijft hij onze huisfotograaf de foto’s
die jullie nemen nog zal aanvullen met ontelbare mooie plaatjes.

Met hem stappen wij over naar de organisatie van 2 wandelingen per maand. 
Onze eerste wandeling, op 3 november, wordt verder in deze nieuwsbrief
beschreven. Alle verdere wandelingen worden telkens in de nieuwsbrieven
aangekondigd.

De  start  van  het  nieuwe  werkjaar  brengt  ook  een  verlenging  van het lid-
maatschap mee.
Wil  je  van  al  onze  activiteiten,  naar  believen,  blijven  genieten?  Stort dan 30
euro voor het eerste lid en 25 euro voor de bijhorende partner.  Wij verwachten
je betaling tegen 15 november, ten laatste, op de rekening van Neos Zemst (zie
hiernaast). Zo ben je gerust tot november 2017.

Verder zouden  we  graag  vlot  met  jullie  kunnen  communiceren.  
Wil  je  dus,  als  je  internet  hebt,  een  e-mailtje  sturen  naar  onze  secretaris  op
infoneoszemst@gmail.com met je naam en die van de, eventuele, partner als die
ook lid is. Zo kan ons ledenbestand “up to date” gehouden worden.

Het ganse bestuur van Neos Zemst hoopt jullie weer op onze activiteiten te
mogen ontmoeten.

Albert Cluckers, voorzitter
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De natuur gaat naar de winterslaap toe 
maar NEOS Zemst zeker niet !

Dikwijls wordt ons gevraagd wat meer te wandelen. Om aan deze wens tege-
moet te komen gaan we vanaf nu een tweetal keer per maand een wandeling
organiseren, onder begeleiding. Ons nieuw bestuurslid,
Gilbert MAEBE, gaat zich daar voor inzetten. De data van
deze wandelingen zal je altijd in onze nieuwsbrief vinden.
Wij starten telkens om 13.30 u op de parking van het
zwembad in Hofstade. Vandaar gaat het te voet verder of
rijden we samen, door carpooling, naar een verdere
vertrekplaats. Het wandelgebied zal aangeduid worden in
de nieuwsbrief.

Onze eerste wandeling start op 3 november om 13.30 u
en  blijft  in  de   buurt  van  de  vertrekplaats,  de  parking  van  het  zwembad
in Hofstade. Je moet niet inschrijven en de deelname is gratis. Kom dus maar
af. Het is wel wenselijk dat je degelijke stapschoenen aantrekt, die water-
bestendig zijn. De af te leggen afstand is ongeveer 9 km. 

WANDELEN  en BEWEGEN 
“mens sana in corpore sano” 
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o 8 - 12 september:  FRIESLAND
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Meer dan 60 nieuwsgierigen wilden Bert DE CRAENE horen over wat er in de Russische Federatie
omgaat. Meer bepaald waren wij nieuwsgierig naar het hoe en waarom van het gedrag van
Vladimir Vladimirovitch Poetin en andere leiders. De historische context, de Russische natuur vol
melancholie en stoerheid en een deel mystiek verklaren heel wat, maar geven zeker geen volledig

antwoord op de vraag.

Misschien zullen later de archieven
onthullen wat er nu juist is ge-
beurd. De toehoorders hingen aan
de lippen van de spreker die,
achteraf, overstelpt werd door vra-
gen. Weer een mooie namiddag!

Op donderdag 8 september vertrokken wij met 54, vrij vroeg in
WEERDE om de afspraak in de gekende bloemenveiling in AALSMEER niet 

te missen. Een markt met een immense bedrijvigheid, een echt mierennest. 

Via VOLENDAM, over de afsluitdijk tussen de Waddenzee en het IJsselmeer kwamen wij in
Friesland. Langs SNEEK ging het richting LEEUWARDEN, onze logeerbasis. We verbleven er
in het comfortabele 4-sterrenhotel “Hampshire Oranje”. De volgende dagen vertrokken
wij van daaruit op verkenning over de ganse provincie. 

LEEUWARDEN kwam eerst aan de beurt. Onder leiding van gids Rita werd deze provin-
ciehoofdstad, met haar 96000 inwoners, kris kras doorkruist. Er waren heel wat
bezienswaardigheden en pittoreske hebbedingen. Wie herinnert zich niet het Walvis-
straatje? 

In FRANEKER bezochten wij het planetarium, opgericht in de 18de eeuw door de
wolkammer Eisinga. Velen onder ons vergaapten zich aan het onwaarschijnlijke
dat deze man had verwezenlijkt op gebied van astronomie. In WIEWERD bezochten
wij een grafkelder, met bewaarde lichamen uit de 17de eeuw. We deden ook
HINDELOPEN aan, een authentiek FRIES stadje, met veel kanalen en typische
bruggetjes. In HEMRICH bezochten we een stoeterij van het befaamde pikzwarte
Friese Paard (Frysk Hynder). Een fiere amazone bereed dit prachtdier en pre-
senteerde haar rijkunst. Tijdens de lunch ter plaatse likkebaardden wij er op los,
“stoemp met spek en worst”...

Even verlieten we het vasteland om met de overzetboot het waddeneiland
AMELAND, kort maar leerrijk, te bezoeken. 

De laatste dag waren we in GIETHOORN, een schilderachtig waterdorp. De
straten zijn er waterlopen en het vervoermiddel een elektrische boot. Daar
kun je ‘s avonds geen blokje om lopen, maar wel varen...  

Zo ontdekten we een Friesland, met weidse verten,  weilanden begraasd
door koeien en schapen, doorploegd door ontelbare waterlopen, zelfs
met gele bloemen aan de waterkant…  Iedereen was het erover eens
dat het weerom een geslaagde en heerlijke reis was onder vrienden,
onze club NEOS waardig.
“Fryslân (en Neos) ik hâld fan dei “ –  Friesland ik hou van jou

Jean-Roger Boschmans

4 oktober:  Rusland en zijn leiders
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Donderdag 24 november: 

WANDELING

In het raam van de “Seniorenweek” van de 
gemeente Zemst, van 15 t/m 27 november

organiseert Neos Zemst een begeleide wandeling.

Wij vertrekken op 24 november om 13.30 u aan de
lokalen van de heemkundige kring “De Semse”, 

Schoolstraat 17 in Zemst Dorp. 
De wandeling gaat, met gidsen, langs het Hof van

Beieren, het Schom, langs de velden bij de Zenne naar het
kasteel van Releghem. Daarna gaan we verder,  via de
Molenberg in de Hoogstraat, terug naar het vertrekpunt.

De wandeling is 5 à 6 km lang, langs verharde vlakke
wegen. Waterbestendig schoeisel is, gezien de periode,
waarschijnlijk wel aangewezen. Wij komen terug tot aan
“De Semse” waar je in de herberg een toilet vindt en de
dorst kan laven. Je moet niet inschrijven en de deelname
is gratis. Niet alleen Neos leden maar alle dorpsgenoten

en andere gegadigden zijn welkom. Tot dan?

Dinsdag 15 november 2016 - 14 uur

in “DE  SEMSE” (Zemst)

Voordracht door Jan De Cock: HOTEL PRISON

Wij lezen erover en zien soms op TV documentaires over buiten-
landse en Belgische gevangenissen. Maar wat is realiteit en wat is fic-
tie? Leuk is het leven in zulke instellingen zeker niet. Hoe zien de
gevangenisstelsels in diverse landen eruit?
Jan De Cock begon als ontwikkelingsmedewerker in Latijns-Amerika
en Afrika en evolueerde naar gevangenismedewerker. Hij bezocht
wereldwijd een honderdtal gevangenissen en liet zich dikwijls vrij-
willig opsluiten om de gang van zaken van binnenuit te beleven. Hij
deelde de cel met talrijke individuen van diverse pluimage.

Deze ervaringen komt hij ons, als boeiend verteller, brengen.

Wa
t no
g ko
mt.
..

Deze tijdelijke tentoonstelling in het Caermersklooster, Lange
Steenstraat, te  Gent kiest een originele invalshoek: ze benadert
de artistieke bloei in de 15de- en 16de –eeuwse Nederlanden als
een rechtstreeks gevolg van de economische macht van onze
gewesten en de ondernemingszin van de toenmalige burgerij.

Een groot deel van de geëxposeerde stukken is afkomstig uit The
Phoebus Foundation, m.a.w. de kunstverzameling van Fernand

HUTS.  Voor God en Geld is niet chronologisch opgebouwd maar brengt het ver-
haal rond welgekozen thema’s: behalve schilderijen zie je er ook het belang van de
textielhandel, het opkomende muntwezen, de wisseltafel, de muntgewichten en
het weegschaaltje van de eerste bankiers, of de scheepsmodellen van de nieuwe
vaartuigen waarmede de wereld kon worden verkend. 

Voor God en Geld munt niet alleen uit door de kwaliteit van de stukken maar
ook door de geraffineerde presentatie.

Donderdag 1 december 2016

Tentoonstelling:  “VOOR GOD & GELD” in Gent

Wij ontmoeten hem op dinsdag 15 november 2016 in
de lokalen van de heemkundige kring “De Semse”,
Plein van de Verdraagzaamheid, Schoolstraat 17 in
Zemst-Dorp. Aanvang is om 14 uur en je moet niet bij
voorbaat inschrijven. 
Toegang ter plaatse te betalen: 5 € voor leden en 7 €
voor niet-leden.
Deze buitengewone spreker moet je horen!
OPGEPAST: noteer goed deze éénmalige

locatie!!!!!!!

We komen samen in de inkomhal van
het station van Mechelen om 13 u. 

Elke deelnemer koopt zijn reisticket. 

Trein om 13.14 u. -  Reistijd: 46 min.

In Gent nemen we tram 1 richting
Wondelgem/Evergem tot de halte
Gravensteen .   

Aanvang: 14.45 u.  -   Duur: 1.30 u.

Deelname: (inkom en Nederlandstalige gids):

leden 15 €, -  niet-leden 17 €. 

Inschrijven: door storting van de deel-
nameprijs vóór 5 november 2016 op
de rekening van Neos-Zemst.

“Sinfonia Heist en het 
Elewijts Bachkoor

vieren Kerst” 
op zondag 18 december 2016 om 15 uur 

Het “Diamond Chamber Orchestra” onder leiding van
André Walschaerts is beter bekend als het orkest

waarmee Helmut Lotti optrad. 
Sinfonia Heist-op-den-Berg, dat met dit orkest werkt, en
het Bachkoor uit Elewijt slaan de handen in mekaar en

brengen een indrukwekkend programma in de Kerstsfeer.
Het koor staat onder leiding van Anne Adriaensens.
Verder treedt ook de sopraan Joke Cromheecke op.

Het muzikaal evenement gaat door 
in de kerk van HOFSTADE.

Voor deze prachtige belevenis reserveerde Neos Zemst 
40 plaatsen. Wil je er bij zijn stort dan vlug 15 € op de
rekening van Neos Zemst, vóór 8 november. De kaarten

worden aan de ingang van de kerk overhandigd.

Een muzikale hoogstand van formaat !
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2016 Organisatie Plaats Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

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 - 20 uur 11 oktober leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Do 3 november WANDELEN Hofstade - 13.30 uur Vrij NIEUW gilmaebe@skynet.be - 0476/893703

Di 15 november Hotel Prison De Semse -  14 uur Ter plaatse leonwilms@skynet.be - 0476/403187

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

Di 29 november Quiz Vlaams-Brabant Grimbergen - 14 uur 21 oktober leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Do 24 november Wandeling ‘t Schom De Semse - 13.30 uur Vrij Seniorenweek albertcluckers@gmail.com - 0475/568424

Do 1 december Tento “Voor God en geld” Gent - 14.45 uur 5 november Trein -13.14 uur depauw.r@skynet.be - 0474/914631

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

2017
Zo 12 februari Melodieën voor Miljoenen Bozar Brussel 8 november Neos Vlaams Brabant leonwilms@skynet.be - 0476/403187

13 oktober
27 oktober
10 november
8 december
22 december 

2e en 4e donderdag  - 14 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke: 

leonwilms@skynet.be

0476/403187

PETANQUE:
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Zondag 12 februari 2017 - 16 uur  -  BOZAR Brussel

Melodieën voor Miljoenen: UIT HET RUSLAND DER TSAREN

Frascati Symhonic wordt stilaan Neos’
huisorkest. Volgend voorjaar trekken we
al voor de vierde keer op rij naar de
prachtige Henri le Boeufzaal van Bozar.
De jeugdige muzikanten en solisten

weten ons telkens opnieuw met een verrassend
programma te boeien. Dit jaar nemen de solisten en

muzikanten ons mee naar ‘het Rusland der tsaren’.

Geraakt u nog steeds betoverd door de zwaan uit het Zwanenmeer
of kan een statige polonaise van Tsjaikovski u meer bekoren? Wordt
u weemoedig van de klanken uit ‘der Zarewitsch’ van Franz Lehár of
weet u een opzwepende sabeldans wel te smaken? Het orkest onder
leiding van dirigent Kris Stroobants haalt voor u, zoals steeds, het on-
derste uit de kan. 

Neos Zemst heeft voor deze gelegenheid 
25 plaatsen gereserveerd.

Ticket met busvervoer kost 63 € p /p.
Bij het ticket met busvervoer is een

luxe broodmaaltijd NA
de voorstelling inbegrepen.

Wij verwachten uw inschrijving graag vóór 
23 november 2016 door overschrijving op de

bankrekening van Neos Zemst met 
vermelding Melodieën voor Miljoenen en
melding op infoneoszemst@gmail.com

Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid om 

te genieten in groep.
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QUIZ
Neos Vlaams-Brabant

LUDIEK EN ONTSPANNEND

Dinsdag 29 november 14 uur
Fenikshof

Abdijstraat  20
1851 Grimbergen

VOORRONDE
in het Fenikshof te Grimbergen op dinsdag 29 nov. om 14 uur

Inschrijving (min. 5 - max. 6) per ploeg:
Penningmeester Leon Wilms - 0476/403187 - leonwilms@skynet.be

�

Uiterlijke datum van inschrijving: 21 oktober 2016
�

De finale heeft plaats op 20 januari 2017 in het Provinciehuis te Leuven

SUPPORTERS HARTELIJK WELKOM!

1e en 3e donderdag - 13.30 uur

Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke: 

gilmaebe@skynet.be

0476/893703

WANDELEN:
03 november
17 november
1 december
16 december 

Sport - Cultuur - Ontspanning...Activiteitenplanner *


