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Voorwoord   De mooie herfstdagen laten ons kleurrijk afglijden 
naar het eindejaar.

De mooie herfstkleuren geven ons nog een laatste terugblik op een zeer mooie zomer.

Ook bij Neos kijken wij met veel genoegen terug op talrijke activiteiten die we jullie kon-

den aanbieden. De deelnemers genoten ervan.

Ook voor de donkere wintermaanden komt er nog heel wat.

Nadat de goede Sint is langsgekomen denken we aan de kersthappening. Vergeet alvast

niet in te schrijven. Verder in deze nieuwsbrief staan de details van deze namiddag met

menu en deelnamevoorwaarden. Het zal weer lekker en gezellig zijn.

Verder gaan heel wat leden, met Neos Nationaal, naar de diverse spektakels die in dit

winterseizoen worden bezocht. Ook de petanque- en wandelnamiddagen blijven volop

doorgaan. Goed aangekleed een herfstnamiddag buiten doorbrengen is gezond voor

lichaam en geest.

In de volgende nieuwsbrief zal het programma staan van de nieuwe Moezelreis, in de

lente  2020.  De  inschrijving  start  vanaf  de  publicatie.  Ook  krijgen  jullie  binnenkort

de details van onze meerdaagse reis in september 2020. Wij gaan met het vliegtuig naar

Milaan, Turijn en omstreken. Het zal weer een wondermooie gevarieerde reis worden.

Zoals jullie zien staan we niet stil. Ieder lid kan in de activiteiten wel iets vinden wat hem

of haar aanstaat. Niets moet. Wij zijn ondernemende maar ook ontspannen senioren. Het

samenzijn met andere senioren dorpsgenoten is de cement die ons samenhoudt. 

Vergeet niet dat een senior nooit ouder wordt. Hij stijgt alleen in waarde. Geniet van

al het goede, wees braaf zodat de Sint kan komen, en tot weldra.

Albert Cluckers, voorzitter
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Het einde van 2019 nadert met rasse schreden. Dit

betekent de hernieuwing van de lidgelden. Misschien

hebt u de betaling hiervan uit het oog verloren, of niet?

Het overgrote deel van de leden vernieuwde al zijn lidgeld voor 2020. Ook mochten

wij alweer een aantal nieuwe namen aan de ledenlijst toevoegen.

Wil jij nog lid blijven en onze nieuwsbrief blijven ontvangen, stort dan vóór 5 de-

cember 2019 je bijdrage op de rekening van Neos Zemst. Vermeld "lidgeld 2020"

en de namen van de personen voor wie je stort.

Lidgeld 2020 vergeten?
35 € voor het 1e lid van het gezin 

en 30 € voor de partner.
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Uitstap naar Lapperre in Groot-Bijgaarden15 oktober

-  Met 30 belangstellenden vertrokken we op 17 ok-

tober aan de kerk van Elewijt. Meteen de gelegen-

heid om te vertellen dat het dorp reeds bewoond was

vóór de Romeinen. 

-  We constateerden dat het water van de Barebeek,

die ontspringt in Perk en uitmondt in Muizen in de

Dijle, zeer helder is. “Baar” zou verwijzen naar open,

bloot en kale oevers.

-  Een prachtige lindendreef in volle herfsttooi leidde

ons naar het Rubenskasteel. 

-  De Zenne, die ontspringt ten zuiden van Zinnik op

een hoogte van 123 m, is 103 km lang en mondt uit in het Zennegat in Heffen. In de jaren 90 was ze nog zo sterk vervuild dat ze

tussen Vilvoorde en Brussel vuur vatte en geblust diende te worden.

-  Langs de boorden tiert de in 1825 ingevoerde Japanse duizendknoop. Regelmatig maaien en uitputten is één van de vijf mo-

gelijkheden om deze invasieve plant te bestrijden. On-

derweg vielen de velden met gele mosterd en andere

“gesubsidieerde” groenbemesters op. 

-  We konden het niet laten de “Victor Servranckx-

straat” even te verantwoorden. 

Deze belangrijke avant-gardistische kunstenaar die

hier ooit “In den Valck” woonde, behoorde tot de eerste

generatie van abstracte kunstenaars 1915-1930.

- In café “den Prins”' genoten we nog - en sommigen

behoorlijk lang - na van een heerlijk biertje en zeer

gezellige babbels.    
THEO SLACHMUYLDERS.

Lapperre verkoopt hoorapparaten en begeleidt daarbij

mensen met gehoorproblemen. Veronica cars heeft ons

veilig en gezwind naar Groot-Bijgaarden gebracht. 

Door een vlotte, vriendelijke dame werden we met zorg ont-

vangen. Zij bracht een duidelijke uiteenzetting over de

gehoorproblematiek. Het is normaal dat het gehoor vermin-

dert met de leeftijd. Helaas.

Tijdens de pauze kregen we koffie en gebakjes aange-

boden en was er voor de leden van Neos Zemst de mo-

gelijkheid om, onder begeleiding, een test te doen.

Elkeen die de gehoortest gedaan had kreeg het resul-

taat op papier. 

Alle leden hebben een boekje ontvangen met de titel

“Alles over gehoorverlies”. JULIANA

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Neos Zemst, tijdens de Seniorenweek, een wandeling. 

Dit jaar kozen we voor het RUBENSPAD in ELEWIJT. 
Tijdens een nababbel vonden wij de gids himself bereid er een korte impressie van te maken.

Neos Zemst draagt al stappend z’n steentje bij.2
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Dinsdag 10 december
Zaal Amadeus  - 13.00 uur  -  Deuren: 12.45 uur

Evenals vorig jaar zal
deze topactiviteit
muzikaal opgeluisterd
worden 
door Rudi Sterckx.

Zorg dat je er bij bent.

Stort 35 € p.p. op de

rekening van 

Neos Zemst vóór 

2 december 2019.

(Enkel voor leden)

Het feestmenu bestaat uit:

GLAASJE MET AMUSES
*

VITELLO TONATO
*

PITTIGE COURGETTESOEP
MET EEN VLEUGJE ROOM

*
PARELHOENFILET
VERGEZELD VAN

WINTERSE GARNITUUR EN

KROKETTEN

*
GEBAKJE MET KOFFIE

WIJN EN WATER AAN TAFEL

Kersthappening

De Koninklijke Musea voor Schone kun-

sten in Brussel bieden vanaf 11 oktober

een uitzonderlijke tentoonstelling aan van

Dali en Magritte. 

Beide schilders kwamen elk op hun

manier in contact met het surrealisme.

Maar van een samenwerking of recht-

streekse beïnvloeding was niet echt

sprake. Zij  zijn boeiende beeldenmakers,

die fictieve werelden creëren maar dan

wel met een andere insteek. 

-  DALI is mythomaan, met schilderkunst

die sterk door zijn biografie gevoed is.

-  MAGRITTE was meer de filosoof van het

ontregelende beeld. Hij hanteert geen

symboliek, maar schept een wereld

waarin objecten op een vervreemdende

manier samen komen. 

Deze tentoonstelling kan uitpakken met

mooie bruiklenen die voorheen nooit in

België te zien waren. 

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Dinsdag 17 december 2019

We komen samen in de inkomhal van

het station van Mechelen om 14.00 uur. 

Elkeen koopt zijn eigen vervoerbewijs.

Vertrek 14.14 u naar Brussel Centraal

(aankomst: 14.36 uur)  

Ofwel afspraak ingang Gresham 

(Koningsplein 3, 1000 Brussel) 

om  14.45 u.

Aanvang rondgang: 15.15 uur.  

Op de tentoonstelling Dali en Magritte

worden geen rondleidingen met gids

georganiseerd. Wel hebben we  een 

inleiding met PowerPoint aangevraagd.

Nadien bezoeken de deelnemers de

expo zelfstandig.

Deelnameprijs (inkom + introgids): 

leden 22 €; niet-leden 25 €.

Inschrijven door storting van de deel-

nameprijs vóór 1 december 2019 op

rekening van Neos Zemst 

(maximum 20 deelnemers).

Twee 

beroemde 

surrealisten

in één expo

-

Dinsdag

17 december 2019

Brussel

Wandelen
in Leest

10 oktober

NIEUWJAARSCONCERT
Sinfonia Heist

Zaterdag 11 januari 2020

Ook Neos Zemst heeft weer 50 plaatsen

gereserveerd voor het concert 

van Sinfonia Heist.

Een stijlvolle avond in nieuwjaarssfeer

met muzikale pareltjes op het programma.

Prachtige walsen, polka’s en vocale 

hoogstandjes van o.a. Johann Strauss,

Frans Lehar, Robert Stolz e.a.

Een onvergetelijke avond bij aanvang van

het nieuwe jaar.

Concert praktisch:

Vertrek: met de autocar, om 19 uur op de 

parking van “d’Oude School”, Dorpsstraat,

tegenover nr 87 in Weerde.

Prijs: 30 € leden,  35 € niet-leden

Inschrijven: door het bedrag te storten op de

rekening van Neos Zemst vóór 15 december

met vermelding “concert Heist o/d Berg”

Vertrek in Heist o/d Berg rond 22 uur.

Wandelen
in Hever-Schiplaken

7 november



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingActiviteitenplanner *

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

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 21 november - 13.30 uur (winteruur)
Pikhakendonk wandeling - De wandeling vertrekt aan de kerk (Hoogstraat)

in Hever, ze is 5,5 km lang en loopt langs unieke landschapselementen,

gevormd door de Dijle. We hebben die wandeling al gedaan maar doen ze nu

in de omgekeerde richting.

Donderdag 5 december - 13.30 uur (winteruur)
We verzamelen op de parking van de zwemdok aan de Tervuursesteenweg.

We gaan het sportdomein binnen en blijven de wandelweg beneden de spoor-

baan volgen. Na een poos slaan we rechts af het bos in. We blijven één der

vijvers volgen tot we in de buurt van het sportmuseum belanden. 

Via een verhard fiets- en wandelpad vervolgen we langs de oever van de

grootste vijver om na ongeveer 10000 stappen of 6 km te eindigen waar we

zijn gestart. Nadien spreken we af waar we onze dorst kunnen lessen.

Donderdag 19 december is er GEEN wandeling

NEOS

Petanque:
2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK

Spiltstraat 280 

Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be 

0476 403 187

Contact: fr.andries@skynet.be

0478 349 866

Donderdag:  

14 november

28 november

12 december

Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

do 21 november Provinciale quiz Opwijk 14 uur Afgesloten Voorronde 0476 403 187 leonwilms@skynet.be
za 23 november 40-45 Puurs 13.30 uur Afgesloten Info volgt 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com 
do 5 december De Soldaat van Oranje Katwijk (Nl) 11.10 uur Afgesloten Vertrek Bus 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com
di 10 december Kersthappening Amadeus 13 uur 2 december 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com
di 17 december Dali & Magritte Brussel 15.15 uur 1 december 0474 914 631     depauw.r@skynet.be
vrij 10 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie Weerde Info volgt
za 11 januari Nieuwjaarsconcert Sinfonia Heist 19 uur 15 december 0478 441 322 gust.lut@gmail.com
do 30 januari Africa Museum Tervuren 8 uur Info volgt 0478 441 322 gust.lut@gmail.com
zo 9 februari Melodieën vr Miljoenen Antwerpen 16 uur 29 november 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com 
21 / 22 maart Grüsse aus Wien Antwerpen 16 uur 8 januari Info volgt 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com
5 - 8 mei Moezelreis Info volgt
10 - 14 september Meerdaagse reis naar Piemonte - Italië Info volgt

GRÜSSE AUS WIEN
ZATERDAG 21 MAART OF ZONDAG 22 MAART 2020

16.00 u 

DESINGEL ANTWERPEN

Neos Zemst 

heeft  25 plaatsen gereserveerd.

Ticket (cat.1) met busvervoer:  69 € p/p.

Bij het ticket met busvervoer is een

maaltijd voorzien, voorafgaand aan 

het concert.

Wij verwachten uw inschrijving vóór 

8 januari 2020 op rek. van Neos Zemst 

met  vermelding “Grüsse aus Wien”.

“ “Grüsse aus Wien, was weer puur genot”,

“Het was over gans de lijn super”, 

“Iedereen was enthousiast”,/ 

AAN SUCCESFORMULES HOEF JE NIET TE SLEUTELEN. Jaar na jaar krijgt het

Weens concert van de Internationale Robert Stolz Club lovende com-

mentaren van de meer dan 1.000 Neos-leden die het concert bijwonen.

Onze samenwerking krijgt bijgevolg ook in 2020 een vervolg. 

Vertrouwde elementen die er ook in 2020 een bij te wonen evenement van

maken: het grote Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André

Walschaerts, getalenteerde solisten, een koor, een adembenemende bal-

letchoreografie en de mooiste Weense melodieën. 

GENOEG STOF VOOR EEN PRACHTIG NAMIDDAGCONCERT!4


