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Begin september startten de scholen hun nieuw
werkjaar. De leerlingen kregen hun nieuw
programma en daar gaan ze!

Het
bestuur
heeft
weer meer
dan 50
aCtIvIteIten
IN petto
voor 2019.

Ook Neos Zemst startte op 4 september met het jaarlijks ontbijt. Na
de algemene vergadering kwam de voorstelling van het nieuw programma
voor het werkjaar 2018-2019. Voorafgegaan door een korte blik op een
gevuld jaar konden wij met enthousiasme de nieuw geplande activiteiten
voorstellen. Er is weer voor elk wat wils.
Het bestuur heeft weer meer dan 50 activiteiten in petto voor 2019.
Ook was de ontbijtvergadering de gelegenheid om enkele nieuwe leden
te verwelkomen. Wij zijn zeker dat zij zich vlug thuis zullen voelen in onze
Neoskring en tussen onze 217 leden.
Volgend jaar is ook een jaar waarin een nieuw bestuur moet worden
verkozen. Dan eindigt de huidige vierjarige bestuursperiode.
Volgens de regels van Neos Nationaal zetten wij de deur open voor een
beperkt aantal kandidaturen .
Wij zoeken enkele jonge leden om onze huidige bestuursploeg te
vervolledigen. Mocht je interesse hebben dan kan je dat melden aan de
secretaris, Herman De bakker, op zijn mailadres dat je links bezijden deze
nieuwsbrief vindt. Hij verwacht je eventuele bericht vóór eind december
2018.
Daar gaan we dan.
De eerste activiteiten van ons nieuw programma vind je in deze nieuwsbrief. Hierbij vind je ook de folder met het overzicht van onze jaaractiviteiten voor 2018-2019. Zoals al meermaals gezegd is de informatie
indicatief en vind je de volledige info over komende activiteiten ENKEL in
de diverse nieuwsbrieven, het ganse jaar door.
Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten tijdens het nieuwe seizoen.
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Albert Cluckers, voorzitter

Neos
huisstijl
Met een nieuwe huisstijl kiest Neos Nationaal voor een
frisse, hedendaagse en herkenbare lay-out. Alle afdelingen
worden uitgenodigd om er gebruik van te maken.
Bij de opmaak van deze nieuwsbrief werden reeds
verschillende elementen en aanbevolen lettertypes gebruikt.
Op- en/of aanmerkingen: infoneoszemst@gmail.com

WAT Voorbij IS ...
Op vrijdag 18 juli reden we met een volle bus naar

OUDENAARDE

Zoals gebruikelijk bij Neos was een stop voorzien. Deze keer kregen we in Zegelsem een koffiekoek en een bolus
voorgeschoteld bij een heerlijke kop koffie. Voor de middag werden we door supergidsen ingewijd in de historische
religie van de streek met een bezoek aan zowel een protestantse- als een katholieke kerk. Nog voor het middagmaal
bestormden we het stadhuis. Hier kwamen we geweldig onder de indruk van de prachtige wandtapijten en andere
schatten uit het verleden.
Het koninginnehapje, vergezeld van een blonde “Ename” of ander vocht, schoof lekker naar binnen. Daarna waren
we klaar voor de namiddagactiviteit. De ronde van Vlaanderen met de bus is eens iets anders. We hebben het allemaal gezien: de Koppenberg, de Patersberg en vele andere heuvels en kronkelende Vlaamse kasseiwegen. Op de
laatste helling hebben we nog onze dorst gelest in een bruin café om daarna op de terugweg de viskwekerij “Omega
baars” nog met een bezoek te vereren.
Tevreden hebben we daarna de thuisweg aangevat om veilig in Weerde te landen.
GM

Jaarlijkse BBQ

op 29 juli 2018

182 hongerige magen van leden en sympathisanten werden gevuld op onze jaarlijkse BBQ. De parochiezaal van Zemst-Laar, en de wijde omgeving, hing vol lekkere
geuren van geroosterd vlees.
Na de cava of het glaasje fruitsap was er een keuze tussen drie smakelijke
vleesgerechten, aangevuld met een gevarieerd groentebuffet. Alles werd afgerond
met een doorgang langs de rijkelijke dessertentafel en de bijgaande koffie. Gezien
het warme weer vloeide de drank ook gezwind.
De traditionele tombola bracht weer voor ieder lotje een prijs.
Iedereen ging tevreden naar huis met dank aan het bestuur, hun partners en een
schare vrijwilligers die het ganse catering gebeuren in goede banen hebben geleid.

Volgend jaar BBQ op 28 juli!

4 september:
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ONTBIJT en ALGEMENE VERGADERING
Meer dan 100 leden zijn op 4 september komen luisteren naar
de planning van Neos Zemst voor 2018-2019.
Tijdens een ontbijtbuffet met spek en eieren en koffiekoeken,
heeft de voorzitter de nodige uitleg gegeven van wat we in het
volgende jaar voor de leden hebben voorbereid.
Bij deze nieuwsbrief is een folder gevoegd waar iedereen deze
informatie kan terug vinden. Jullie agenda kan meteen ingevuld worden, zodat jullie niets moeten missen van wat Neos
gepland heeft. We trachten deze planning zoveel mogelijk te
volgen, maar soms moet er, buiten onze wil, een aanpassing
gebeuren.
Lees dus altijd aandachtig elke nieuwsbrief. Hierin vinden
jullie de laatste juiste informatie voor de komende maand.

Op 17 augustus 2018, om 6.30 u vertrokken 96 leden van
Neos-Zemst met 2 autobussen naar Straatsburg om in te
schepen op de “Gerard Schmitter” voor een Rijncruise naar
BAZEL.
Op de heenreis hielden we halt in METZ waar we de kathedraal
bezochten en, na een gezellige lunch, het CENTRE POMPIDOU,
museum voor hedendaagse kunst. Na een vlotte inscheping
en een lekker avondmaal aan boord, deden we nog een rondvaart door LA PETITE FRANCE en vaarden we af naar BREISACH.
Na ons ontbijt vertrokken we dan per bus naar MULHOUSE om
er het grootste Europees automuseum te bezoeken. Daarna
werd de cruise verdergezet, bestemming BAZEL.
Onze boot diende als drijvend hotel en als vertrekbasis voor
onze uitstappen in Zwitserland.
Onze eerste uitstap was naar het BLOEMENEILAND MAINAU in de
BODENSEE dat we verkenden met een lange wandeling in een
grote wondermooie tuin. Na de lunch vertrokken we terug naar
ons schip, maar we brachten onderweg ook een bezoek aan
de RHEINFALLE in SCHAFFHAUSEN. De volgende dag vertrokken
we opnieuw met de bus naar ANDERMATT. Daar namen we de
GLACIER EXPRESS die ons liet kennis maken met het hart van de
Zwitserse Alpen. We keerden terug naar BREISACH vanwaar
onze boot vertrok voor de nachtelijke vaart naar STRAATSBURG
en waar de bussen ons opwachtten voor een behouden terugkeer naar Zemst.
RDP

17 - 21 augustus:

Rijncruise

Meer foto’s vind je op volgende link:
http://tvjoris.magix.net/alle-albums/!/oa/7456179/

WAT NOG Komt...
Voordracht op 2 oktober 2018 - “14.00 uur”
“Hoe komt het nieuws(journaal) tot stand?” - Tijs MAUROO
Denk niet dat het nieuws dat je op radio of TV ziet en hoort, of in de krant leest, een exacte weergave is van
feiten. Het nieuws, als er nieuws is, wordt voorgekauwd. Het wordt sensationeler gemaakt omdat de luisteraar/kijker dat wil. Het wordt soms wat verdraaid om bepaalde klemtonen te leggen naargelang politieke of
filosofische inspiratie. Erger nog, als er geen nieuws is dat de moeite waard is wordt er nieuws gemaakt. Hoe
wordt informatie verzameld en verwerkt, hoe wordt het klaargemaakt voor publicatie?
Tijs Mauroo is journalist bij de VRT, gespecialiseerd in alle onderwerpen die niet zuiver politiek
of filosofisch zijn en vooral lucht- en ruimtevaart.
Hij komt ons zijn ervaringen vertellen op gebied van de nieuwsgaring en het opstellen van het nieuws
voor verspreiding.
Wil je dat horen uit de eerste hand kom dan op 2 oktober om 14.00 u naar zaal Amadeus in
Zemst-Bos. Inkom voor leden 5 € en voor niet-leden 7 €.

Dinsdag 23 oktober 2018
1/2 dag

Leuven

De bus vertrekt aan de
parking van
d’Oude School in Weerde
om 13.00 uur.
Prijs all-in:
leden 25 € - niet leden 30 €.
Betalen vóór 9 oktober op de
rekening van Neos Zemst.
Vlug inschrijven want
de plaatsen zijn beperkt.

Velen zullen zich St.-Rafaël op de Kapucijnenvoer herinneren als het
voornaamste universitair ziekenhuis van Leuven.
St.-Rafaël zal niet lang meer bestaan.
Al de afdelingen zijn overgebracht naar Gasthuisberg.
In afwachting dat dit ziekenhuis wordt afgebroken en er woningen komen,
is er tijdelijk een museum ingericht.
Dit museum bezit een unieke verzameling van waardevolle historische toestellen,
instrumenten, teksten en foto's.
De collectie getuigt over de pioniersrol van vele generaties gedreven zorgverleners die streefden naar een betere gezondheidszorg. Je ziet onder andere:
- meer dan 20 ingerichte kamers uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
- een apotheek uit het einde van de 19de eeuw.
- het oude auditorium uit 1929, waar duizenden artsen worden opgeleid.
- de kapel, een toonbeeld van schoonheid en devotie uit 1934.
We bezoeken dit alles met een gids en zorgen daarna voor nog een drankje in de omgeving.
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* Sommige organisaties
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *
Organisatie

Plaats

Uur

Inschrijving

Opmerking

Verantwoordelijke

ma 24 september

Herneming fietstocht naar LIER. Alle informatie in de nieuwsbrief van juli.

gilma171@gmail.com - 0476 893706

di 2 oktober

Voordracht - T. Mauroo Amadeus

14.00

Ter plaatse

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

do 18 oktober

Landelijke wandeling

Eppegem

13.30

Vrij

di 23 oktober

1/2 dag Leuven

St.-Rafaël

13.00

9 oktober

vrij 2 november

40-45

Puurs

11.00

Afgesloten

Petanque:
2de en 4de donderdag - 14.00 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403187

Seniorenweek

Wandelen:

gilma171@outlook.com - 0476 893706
gust.lut@gmail.com - 0478 44 322

Informatie volgt infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
in volgende NB

1ste en 3de donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com - 0476 893706

Donderdag 20 september - Weerdse Kronkels

FI ETSEN

Vertrek en aankomst aan de St.-Martinuskerk in Weerde,
afstand ca 7 km. Bij nat weer liefst stevig schoeisel.

Donderdag 4 oktober - Hombeek.
Donderdag

27 september
11 oktober
25 oktober

Vertrek aan de vijver in Hombeek.
We wandelen op de Zennedijk tot aan de overzijde van de
vijver. Langs rustige landelijke weggetjes belanden we wat
verder in het Middenveld. Na 6,8 km bereiken we dan terug
het vertrekpunt.

Donderdag 18 oktober - Eppegem.
Landelijke wandeling in het teken van de seniorenweek

Herneming op
24 september
(Graag een seintje vóór 22/9)

Wij PETANQUEN
iedere 2de en 4de donderdag!
Interesse?
Wij verwelkomen je graag!
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De fietstocht naar Lier
is niet doorgegaan.

16 augustus
Hofstade

2 augustus
Hombeek

AFGELAST
19 juli - Battel

6 september
Heindonk

