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Voorwoord
Door het genieten van de mooie nazomer zou men vergeten

dat we reeds in de herfst zitten en op weg zijn naar de winter.

Ons nieuw werkjaar staat er opnieuw. De activiteiten van september, oktober
en reeds een deel van november zijn bij het ter perse gaan van deze nieuws-
brief reeds achter de rug, en we mogen spreken van een succes wat de aan-
wezigheden betreft. Zelfs op onze wandelingen en petanquenamiddagen
hebben meer leden de weg gevonden.

Onze excuses dat de nieuwsbrief deze maand iets later komt, maar wanneer de
eerste dinsdag van de maand een feestdag is (zoals nu 1 november) wordt de
bestuursvergadering ook met een week verlaat.

Wij kijken we uit naar de eerstvolgende activiteit “Brassed Off” in De Melkerij
te Zemst. Verder werken wij aan onze Kersthappening om jullie reeds van de
kerstsfeer te laten genieten. 

Leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben kunnen dit alsnog in orde
brengen, zie op pagina 4 van onze nieuwsbrief. Dus…. doen beste mensen
zodat je verder kan blijven genieten van onze mooie activiteiten.

Toch een kleine opmerking:
Velen onder u zenden mij een e-mailtje met de vermelding dat ze in-
geschreven hebben op een activiteit. Dit hoeven jullie niet te doen, aangezien
ik ieder berichtje persoonlijk beantwoord brengt dit veel werk met zich mee.
Onze penningmeester Leon weet perfect, door de inkomende betalingen, wie
ingeschreven heeft. Enkel deze weg dient als inschrijving.

Andere  vragen/berichtjes  blijven  uiteraard  zeer  welkom,  zoals  eventuele
wijzigingen (adres - telefoonnummer - bankvernieuwingen - e-mailwijzigin-
gen, enz.) zijn zeer nuttig om te blijven communiceren. Dit kan proble-
men/misverstanden vermijden.

Geniet nog van de prachtige herfstkleuren en het ritselen van de afgevallen
bladeren.

Jullie voorzitter Alex Houthuys
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Voorbij

Seniorenwandeling 20/10/2022
In het kader van de Seniorenweek werden bij de gemeente Zemst
enkele activiteiten voor senioren opgezet. Neos Zemst kreeg de
eer om een seniorenwandeling te organiseren. 
Samenkomst aan de kerk onder een dreigende hemel, waaruit elk
moment een bui kon vallen. Niet te veel volk te verwachten
wellicht.

En plots stonden er 34 wandelaars klaar om mee te stappen.
Moedigen? Niet echt, want na een kwartiertje wandelen kwam de zon er door en tegen het eind van de wandeling
had iedereen zijn jas rond zijn middel gebonden. Warm mannen !

In Eppegem is het balen als je een cafeetje zoekt, dus halverwege onze wandeling, in de Motstraat, lieten we een
voorraad cava en hapjes aanrukken om de deelnemers te verwennen. Deze traktatie werd erg gesmaakt. We maken
er geen gewoonte van, maar 15 jaar Neos Zemst, dat mag gevierd worden!

We hebben landelijk Eppegem gestapt, gezien en goed bevonden. 

Vlaams Parlement
Dinsdag 25 oktober bezochten 22 NEOS-vrienden het Vlaams
Parlement in Brussel. Mevrouw Lydia Luypaert (ex inwoonster
van Zemst en vroeger werkzaam in het Parlement) wachtte
ons op in de vertrekhal, waar we eveneens verwelkomd wer-
den door onze Zemstse burgemeester Veerle Geerinckx
(tevens parlementslid).

Het vroegere postgebouw, aangekocht door het Vlaams Par-
lement, werd volledig gerenoveerd, maar veel van de
vroegere kantoren en ruimtes werden behouden.

Onze gids Lydia vertelde ons wat er allemaal gebeurt in de
verschillende vergaderzalen zoals de commissies, fractiebi-

jeenkomsten en natuurlijk de overkoepelende zaal waar de plenaire vergaderingen plaatshebben. Elke zaal heeft zijn
naam gekregen naar een Vlaamse kunstenaar. 
Onze meer dan twee uur durende rondleiding werd ’s middags afgerond met een lichte maaltijd. Onze burgemeester
bezocht dan nog met enkele kranige leden het dak van het Parlement om een prachtig zicht te hebben over onze
hoofdstad. Enkelen trokken dan verder de stad in en anderen reden met de trein huiswaarts.
Van een geslaagde activiteit gesproken. Dank daarvoor.

Gilbert Putteman is 71 jaar en hing begin vorig jaar

zijn toga als vrederechter van het kanton Vilvoorde aan
de haak.

Gilbert heeft een boek geschreven over gebeurtenissen
in zijn 16 jaar als vrederechter, en kwam ons op dinsdag
8 november innemend
vertellen over zijn weder-
varen.

De oud-vrederechter breekt
in zijn verhalen een lans
voor de handhaving van de
menselijke aanpak bij het
zoeken naar een oplossing
voor één of ander geschil.
Aan de hand van een aan-
tal praktijkverhalen heeft hij
ons een inkijk gegeven in
de zeer boeiende wereld
van een vrederechter. Hij

doet zijn best om ons in zijn eigen verteltrant aan te
tonen hoe een vrederechter een mens is die tussen de
mensen staat, maar dan wel met een bemiddelend, luis-
terend oor.

Zijn tweede leven situeert zich in de kunst, waar hij
regelmatig gevraagd wordt
als inleider, curator en publi-
cist. In Vilvoorde kent men
hem als inspirator van de ten-
toonstellingen in het klooster
van de Troost, sindsdien  een
jaarlijkse traditie.

De tijd vloog voorbij. We hin-
gen aan zijn lippen en het was
zo 4 uur toen hij zijn verhaal
afrondde. 
Bedank, Gilbert PUTTEMAN,
voor deze prachtige voor-
dracht.

Een vrederechter vertelt
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Komt zo...

Reizen Lauwers, met zijn ongeveer 100 werknemers, is bijzonder fier nog een familiebedrijf te zijn. 
Dagelijks zijn er 39 autocars op de baan. We nemen een kijkje bij de boekingsafdeling, de productie en marketing, de
dispatching, de wasplaats, het autocarmuseum, de spuitcabine, de ruimte van de ruitplaatsing, de garage, de banden-
centrale, enz…

•  We genieten van een lekker 3-gangen menu, 
dranken inbegrepen.

•  Na de middag maken we een rondrit door de haven van 
Antwerpen tot in het gezellige Lillo. Hier nemen  we de boot
naar Hemiksem.

•  Het einde van deze mooie dagreis is voorzien omstreeks 
18 uur, waarna we terug rijden naar Weerde.

INBEGREPEN: • Reis met luxe autocar.
• Koffie met cake.
• Bezoek “Reizen Lauwers” achter de schermen.
• 3-gangen middagmaal, drank inbegrepen.
• Rondrit door de haven van Antwerpen.
• Boottocht van Lillo naar Hemiksem.
• Gidsbegeleiding.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Wilt u met ons samen genieten, kom dan stipt om 8.25 uur (vertrek 8.30 uur)
op de parking bij d’Oude School in Weerde. Samen nemen wij dan de bus naar
“Reizen Lauwers” die ons heen en terug zal brengen. KOSTPRIJS 62 € VOOR LEDEN, 72 € VOOR NIET-LEDEN.

Inschrijven door betaling vóór 25/11/2022 op rekening Neos Zemst, met vermelding “Lauwers”+ aantal personen.

Daguitstap: Donderdag 8 december 2022

Reizen Lauwers achter de schermen 
met boottocht van Lillo naar Hemiksen (min. 30 deelnemers)

Ledenvoordeel: de fietsbijstandsverzekering.
Nu verzekeren voor de periode   1 januari 2023-  31 december 2023

Dankzij de samenwerking met Sportievak kunnen Neos-leden een individuele fietsbijstandsverzekering met 
serieuze korting afsluiten bij VAB. 

Deze verzekering dekt enkel pech met de fiets, NIET lichamelijke letsels.

Extra info te verkrijgen via zemst@neosclub.be of 0477 742 060
Neos-leden betalen 28 € per persoon. Te betalen vóór 

5 december op de rekening van Neos Zemst met vermelding van
“naam, voornaam en fietsbijstandsverzekering”.

Vrijdag 25 november - 13 uur 
SENIORENFEEST

ORGANISATIE: Gemeente Zemst

Met een receptie, toespraak, fijne workshops (bloemschikken, in-
sectenhotel bouwen, initiatie Tai Chi) en dessertbuffet. Optreden van
Connie Neefs en dochter Hannelore. 
Doorlopend is er ook een infomarkt en afsluiten doen we met een
meezingsessie van de Mechelse Dijlezangers (max. 80 deelnemers). 

PRAKTISCH: -  Vrijdag 25 november 2022 in Elewijt Center, 
Tervuursesteenweg 564 in Elewijt

-  € 15 per deelnemer

Vooraf inschrijven en onmiddellijk betalen tot en met 18 november 2022
aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. Gebruik de inschrijfstrook op
https://www.zemst.be/seniorenfeest  of vul een formulier in aan het onthaal
van het gemeentehuis.



* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS

2022-2023 Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

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

vrij 25 november Seniorenfeest GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

do 8 december Lauwers + Boottocht Weerde 8.30 25 november 0457 96 09 99    patrick.de.graeve@telenet.be

vrij 16 december Kersthappening WIK 12.30 5 december 0477 74 20 60    alex.houthuys@gmail.com

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

vrij 13 januari Nieuwjaarsreceptie WIK Info volgt

zo 5 februari Och Mengs Mechelen 15.00 Info volgt

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: 24 november

8 december

22 december

4

Donderdag 17 november - Wandeling in Heffen - 13.30 uur. 
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.

Donderdag 1 december - vertrek aan de kerk Batteliek in Battel - 13.30 uur. 
Via het wandelnetwerk Scheldeland volgen we de nummers 130 - 132 - 87 - 86 - 79 -
103 - 130 over een afstand van 6,5 km.

Donderdag 15 december - Herfstwandeling Hever-Schiplaken - 13.30 uur.
We vertrekken aan de kerk, richting Kasteelweg. Indien het seizoen ons gunstig gestemd
is kunnen we volop genieten van de mooiste natuurlijke kleurenpracht in onze regio.  Na
een fotostop zetten we onze weg verder via het Steentjesbos en andere mooie landelijke
weggetjes, om na 6 km te eindigen waar we begonnen. 

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.

Vrijdag 16 december 2022
WIK-lokaal  - Spiltstraat 280 -  Zemst-Laar 

12.30 uur  -  Deuren: 12.15 uur

Catering:
KOKOVOKO

Muzikale 
opluistering: 
Rudi STERCKX

Deelname:

Leden: 65 €
Niet-leden: 75 €
Te storten op de 
rekening van 
Neos Zemst 
vóór 5 december
2022.

KK ersthappeningersthappening

Het feestmenu bestaat uit:

WELKOMSTDRANK

*
HAPJES VAN DE CHEF

*
GEMARINEERDE ZALM GRAVAD LAX /
TIERENTEYN MOSTERD / DILLE / FRISSÉ

*
KNOLSELDER VELOUTÉ / KRUIDEN OLIE /

GEKARAMELISEERDE HAM
*

HERTENRAGOÛT / VERGETEN GROENTJES /
AARDAPPELKROKETTEN

*
DAME BLANCHE

*
KOFFIE
---

WIJN EN WATER AAN TAFEL

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

Het overgrote deel van de leden vernieuwde al
zijn/haar lidgeld voor 2023. Ook mochten wij al een
aantal nieuwe namen aan de ledenlijst toevoegen.

Wil jij nog lid blijven en onze nieuwsbrief blijven
ontvangen, stort dan vóór 1 december 2022 

35 € voor het 1e lid van het gezin en 
30 € voor het 2e lid, 
op de rekening van Neos Zemst. 

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

LIDGELD

NIEUW IN DE JAARPLANNING

Zondag 5 februari 2023 om 15 uur.
Mechelen 
Theaterzaal Busleyden Atheneum
________

Theater DE PEOENE vzw, 
aloude rederijkerskamer stelt voor

“OCH MENGS” 
van Stany Crets – regie Geert Defour 
_________
Meer info in de volgende Nieuwsbrief
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