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Voorwoord
In september konden een veertigtal leden genieten van een schitterende 5-daagse
tocht door de Cotswolds in Engeland, en dit zowel qua weer als programma. Verder
in deze nieuwsbrief lees je er meer over. Het was een mooie afsluiter van het vorig
programma maar tevens de inzet van ons nieuw werkjaar.
De conferentie van Brigitte Balfoort zette het conferentieseizoen in en scherpte de
eetlust voor de donkere maanden nog wat meer aan.
Wij zijn nu met 228 leden. Het is erg fijn dat zoveel Zemstenaars de weg naar Neos
vonden en willen kennismaken met onze activiteiten en hun dorpsgenoten. Ons programma zit weer boordevol en laat zeker voor ieder wat wils op de agenda verschijnen.
Moesten er af en toe eens organisatorische wijzigingen aan programma’s zijn dan zal
u ons wel willen verontschuldigen. Voor een groot aantal leden iets organiseren is niet
altijd zo evident als voor een kleine club. Dat hoort erbij.
Anderzijds moeten wij ook al aan het einde van het jaar denken. Op 10 december
houden wij onze jaarlijkse kersthappening in zaal Amadeus. Het is misschien vroeg
maar een aankondiging in deze nieuwsbrief laat je al toe je agenda te blokkeren. Lees
dus verder in de volgende nieuwsbrief voor meer details.
Tenslotte brengt de aanloop naar het
nieuwe jaar ook een verlenging van het
lidmaatschap mee en de betaling van het
lidgeld. Gezien Neos Nationaal het lidgeld
heeft verhoogd moeten wij ook onze
lidgelden aanpassen voor 2020. Het
wordt nu 35 € voor het eerste lid en 30 €
voor de bijhorende partner. De verdere
gegevens staan ook verder in de nieuwsbrief.
Verder bevat deze nieuwsbrief heel wat
belangrijke informatie. Lees aandachtig.
Dit vermijdt later onnodige telefoontjes of
laattijdige reacties. Het bestuur dankt u
voor uw aandacht hiervoor. Wij wensen u
nog prettige herfstdagen.

(Zie de activiteitenplanner op pag. 4)

Albert Cluckers, voorzitter
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en 7 november
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Cotswolds
8/9 - 12/9

Uit het verslag van de reisverantwoordelijke
AUTOCAR: Perfect • Comfortabel • Netjes • Voldoende zitruimte
CHAUFFEUR: Rustig • Bekwaam • Sociaal
GIDS:
Had de reis grondig voorbereid, door iedereen gewaardeerd
DE REIS: Gevarieerd en goed gestructureerd programma, uitstekend
vakantieweer en voldoende vrije tijd
HOTEL:
Van goede kwaliteit en net onderhouden
BESLUIT: De reis, zoals opgesteld en uitgevoerd voor
Neos Zemst, is aan te bevelen.

Deze Cotswoldsreis voldoet
perfect aan de verwachtingen
van een groep senioren die nog
iets willen ontdekken in het
buitenland
zonder echter afgemat te worden
door overladen programma’s.

Ijzerenberg 2019 - 17 september
Drieënveertig kunstenaars stelden hun werken tentoon, verspreid in een
heuvellandschap van enkele hectaren groot. Een opstelling van solitaire beelden,
afwisselend met compositiegroepen bracht
een
indrukwekkende sfeer
met zich mee.
Samen met de
bekwame uitleg van de
gids kan men spreken
van een geslaagde
namiddag.

AAN TAFEL, met Brigitte BALFOORT
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Tientallen leden schoven aan, in zaal Amadeus,
voor de eerste conferentienamiddag van het
seizoen.
Op 1 oktober onderhield Brigitte Balfoort ons over
tafelen en tafelmanieren door de tijden heen.
Op haar gekende luchtige en onderhoudende
manier vertelde zij heel wat weetjes over hoe men
aan tafel ging vroeger en hoe dat nu van ons
verwacht wordt. Niet alleen staatsbanketten maar
ook gewone etentjes werden belicht. Een aangename namiddag die allen deed trachten om aan
een goed gedekte tafel aan te schuiven.

W AN DELEN
Hombeek-Heike - 19 september
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Op ons programma staat voor
19 november 2019 een daguitstap naar
de mijn van Blegny (bij Luik)
geprogrammeerd.
Door omstandigheden moeten wij deze
activiteit helaas uit ons programma
schrappen.

Lidgeld 2020
Het einde van 2019 nadert.

Kersthappening
Dinsdag 10 december - Zaal Amadeus - 13.00 uur
Evenals vorig jaar zal deze topactiviteit
muzikaal opgeluisterd worden.

Zorg dat je er bij bent en noteer dus al in je agenda.
(Enkel voor leden)

Concert
Elewijts Bachkoor
o.l.v.
Anne Adriaensens

Dit betekent de hernieuwing van de
lidgelden.
Wil jij nog lid blijven en onze
nieuwsbrief blijven ontvangen stort dan,
vóór 15 november 2019,
35 € voor het 1e lid van het gezin en
30 € voor de partner
op de rekening van Neos Zemst.
Vermeld "lidgeld 2020" en de namen van de
personen voor wie je stort.

Kaarten kan je ook rechtstreeks bestellen bij
Jozef Van Laeken. - Tel. 02/269 48 70

MELODIEËN VOOR MILJOENEN:

GOLD UND SILBER

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020, 16 u, KONINGIN ELISABETHZAAL ANTWERPEN
Ook 2020 zetten we traditiegetrouw muzikaal in. Hiervoor zijn we opnieuw te gast in de
Antwerpse Elisabethzaal waar Neos’ huisorkest Frascati Symphonic een boeiende mix van
bekende en nog te ontdekken operetteparels zal brengen.
Neos Zemst heeft
35 plaatsen gereserveerd.
Ticket (cat.1) met busvervoer
= 71 € p/p.
Bij het ticket met busvervoer is
een maaltijd inbegrepen.
(Voorafgaand aan de
voorstelling).
Inschrijven vóór 29 november op
rek. Neos Zemst met vermelding
“Melodieën voor Miljoenen”.

Het thema dit jaar: “Gold und Silber”. Niet alleen de naam van de beroemde wals van Lehár,
maar ook de benaming die aan de twee periodes uit de Weense operettes gegeven wordt.
Voor het eerste deel van het concert maakte Frascati Symphonic een selectie uit de Gouden
Periode van de Operette (1860-1900) met muziek van o.a. Franz von Suppé, Johann
Strauss Sohn, Joseph Helmesberger, Carl Michael Ziehrer en Eduard Strauss. In de zilveren
periode (1900-1920) krijgt operette stilaan concurrentie van revue en film.
Dé bekendste componist uit die periode is de Hongaars-Oostenrijkse Franz Lehár (18701948). Naar aanleiding van zijn 150ste geboortedag wordt het tweede deel van het programma volledig aan hem gewijd.

--- Graag tot dan om samen met Neos 2020 muzikaal in te zetten! ---
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Activiteit
do 17 oktober
za 2 november
do 7 november
vrij 15 november
di 19 november
do 21 november
za 23 november
do 5 december
di 10 december
zo 9 februari 2020

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

Wandeling Seniorenw.
The Abba Story
Herfstwandeling
SENIORENFEEST
Blegny - omgeving
Provinciale quiz
40-45
De Soldaat van Oranje
Kersthappening
Melodieën vr Miljoenen

Plaats

Uur

Elewijt

14 uur

Inschrijving

Opmerking

Vrij voor iedere Zemstenaar

Antwerpen
15 uur
Hever-Schiplaken 13.30 uur
Elewijt
12 uur

Afgesloten
Vrij
Afgesloten

Opwijk
Puurs
Katwijk (Nl)
Amadeus
Antwerpen

21 oktober
Afgesloten
Afgesloten

Info volgt

GSM

Verantwoordelijke

0468 597 123
0496 525 899
0476 893 706
0468 597 123

albertcluckers@gmail.com
infoneoszemst@gmail.com
gilma171@outlook.com
albertcluckers@gmail.com

Activiteit geannuleerd

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:
24 oktober
14 november
28 november

14 uur
13.30 uur
11.10 uur
13 uur
16 uur

Voorronde
Info volgt
Vertrek Bus

29 november

Wandelen:

0476 403 187 leonwilms@skynet.be
0496 525 899 infoneoszemst@gmail.com
0496 525 899 infoneoszemst@gmail.com
0496 525 899 infoneoszemst@gmail.com

1ste en 3de donderdag
Verantwoordelijke:

-

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

Gegidste 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.

Donderdag 7 november - 13.30 uur (winteruur)
Om optimaal te genieten van
de herfstkleuren hebben we
onze wandeling georganiseerd
in HEVER-SCHIPLAKEN.
Aan de kerk, waar voldoende parking aanwezig is, vertrekken we
richting Kasteelweg.
Indien het seizoen ons gunstig
gestemd is kunnen we in die
omgeving volop genieten van de
mooiste natuurlijke kleurenpracht
in onze regio. Camera niet vergeten. Na de foto’s waar we voldoende tijd voor uittrekken, zetten
we onze weg verder via het Steentjesbos en mooie landelijke weggetjes, om
na ruim 6 km te eindigen waar we begonnen.

Herfstwandeling

Zemst-Laar - 26 september
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Dank zij de samenwerking met Sportievak kunnen Neos-leden een
individuele fietsbijstandverzekering met serieuze korting afsluiten bij VAB.
Deze verzekering dekt enkel pech met de fiets maar geen lichaamsletsels.
Extra info te verkrijgen via infoneoszemst@gmail.com of 0496 525 899
Neos-leden betalen voor deze verzekering 25 € i.p.v. 45 € op de rekening van Neos Zemst
met vermelding “fietsbijstandverzekering”.
Er is één instapmoment voorzien: 01/01/20. Inschrijven vóór 27/11/2019 op infoneoszemst@gmail.com.

