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WERKJAAR 2018/2019

We zijn opnieuw vertrokken.
De start van het nieuwe werkjaar is vlot verlopen en nu komen we op kruissnelheid. Een reeks conferenties, uitstappen en bezoeken komt er aan. Ook
aan de eindejaars- en nieuwjaarsvieringen wordt door het bestuur gewerkt.
2019 nadert !
Uiteraard houdt een nieuw werkjaar ook een vernieuwing van het lidgeld in.

SECRETARIAAT:
Herman DE BAKKER
Korenbloemstraat 21
1981 Hofstade
0496 525899
infoneoszemst@gmail.com

PENNINGMEESTER:
Leon WILMS
0476 403187
leonwilms@skynet.be
Rekeningnr Neos-Zemst

BE34 0015 2142 4990
www.neoszemst.be
infoneoszemst@gmail.com

Lay-out: fr.andries@skynet.be

We willen je zeker heel graag weerzien bij de diverse activiteiten. Daarom
vragen we je nu je lidgeld te vernieuwen voor het volgend jaar. Het blijft
ongewijzigd op 30 € voor het hoofdlid en 25 € voor je partner. Daarvoor
krijg je de maandelijkse nieuwsbrief. Verder ben je verzekerd als er wat
gebeurt tijdens je deelname aan een Neos activiteit en geniet je van het
ledentarief bij een betalende activiteit. Graag hebben we de storting van je
lidgeld op onze rekening (zie hiernaast) vóór 15 november 2018.
Evenals vorig jaar kan je lid worden bij twee verschillende Neos clubs.
Je betaalt bij beide het volle lidgeld. Je vermeldt echter aan de tweede club
dat je al lid bent bij een andere. De tweede club zorgt ervoor dat Neos
Nationaal je rechtstreeks 20 € lidgeld terugstort. Is Neos Zemst je
tweede club, meld dat dan aan onze secretaris Herman De bakker. De
nieuwe lidkaarten worden bezorgd bij een volgende nieuwsbrief.
Als dit administratieve werkje achter de rug is kan je verder onbezorgd
genieten van al onze activiteiten.
Albert Cluckers, voorzitter
Wij melden het overlijden van

Christianne Goossens
1945 - 2018
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Fietstocht naar Lier
Tijs Mauroo
Concert Lemmensinstituut
Dringende oproep
Seniorenwandeling

- Tento Adriaen Brouwer
- Provinciale Quiz
- Daguitstap Koksijde
- Activiteitenplanner
- Fietsbijstandsverzekering
- Melodieën voor Miljoenen

Echtgenote van Jean Mavris

*

Innige deelneming
vanwege Neos Zemst aan familie en kennissen.
Moge de steun van alle vrienden een troost zijn.

Wij melden het overlijden van

Simone STEVENS
1943 - 2018
Medeoprichter van de winkel “Trentels ijzerwaren”
in Mechelen

Echtgenote van Jef Trentels
Innige deelneming
vanwege Neos Zemst aan familie en kennissen.
Moge de steun van alle vrienden een troost zijn.

WAT Voorbij IS ...
24 september

Fietstocht naar LIER
7 augustus was het te warm, nu te nat...
Wordt later hernomen.

2 oktober 2018

Conferentie Tijs Mauroo
Op 2 oktober kwam VRT-journalist, Tijs Mauroo, ons vertellen
hoe de nieuwsuitzendingen op radio en, vooral, TV gemaakt
worden.
Tijdens zijn conferentie kwam stap voor stap de opbouw van
de nieuwsberichten, soms “live”, in beeld.
Het was verbazend te ervaren dat enkele honderden mensen
werken aan het vergaren van nieuws en het opbouwen
van de uitzendingen. De ene nieuwslezer, die wij zien of
horen, heeft letterlijk een horde werkmieren achter zich.
Wij bekijken voortaan het journaal met een
ietwat andere bril.

WAT NOG Komt...
Neos wedstrijd
DRINGENDE OPROEP TOT ALLE LEDEN
Wegens plaatsgebrek bij onze bestuursleden,
waarvan enkelen verhuizen,
zoeken wij een opslagplaats voor het
materiaal van Neos.

Weekendje erop uit - lekker tafelen - een exclusieve rondleiding...

Hoe kan je één van deze topprijzen in de wacht slepen?

Onze uitrusting
bestaat uit geluidsinstallaties, projectiemateriaal met scherm en enkele dozen met divers materiaal
(o.a. kerstversiering). Wij zouden graag een plaats vinden,
desnoods tegen kleine vergoeding, om dit alles op te slaan.

1. Beantwoord de volgende vragen:

Een ruimte van + 6 vierkante meter is voldoende. Zij moet wel
droog zijn en wij moeten op alle ogenblikken toegang kunnen
hebben tot dit materiaal (uiteraard tijdens de dag).

op www.neosvzw.be

Wij zien met spanning en spoed alle goede voorstellen tegemoet. Als iemand van jullie zulke ruimte zou kunnen ter
beschikking stellen, neem dan contact op met onze secretaris,
Herman De bakker (infoneoszemst@gmail.com).
Hartelijk dank bij voorbaat.
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Het regent cadeautjes!

Om het nieuwe Neos-werkjaar te vieren geeft Neos
mooie prijzen weg.
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► Wie staat niet op de agenda?
a. Helmut Lotti

c. Abba

b. Johan Verminnen

d. The Beatles

Tip: Bekijk de pagina met nationale en provinciale Neos-activiteiten

► Hoeveel nieuwe leden vonden in 2018 hun weg
naar één van onze Neos-clubs?

2. Stuur je antwoorden met je contactgegevens
en je top drie van de prijzen naar
welkom@neosvzw.be vóór 31 oktober 2018.
Veel succes!

18 OKTOBER 2018 - SENIORENWANDELING
In het kader van de seniorenweek van de gemeente Zemst.
Vertrek Kerk Eppegem om 13.30 uur.

4 oktober - Hombeek

Deze wandeling is toegangkelijk voor alle Zemste senioren.
We volgen een ingekorte versie van de
VVV-wandeling Landelijk Eppegem, die over ± 6 km landelijke en gemakkelijke
wegen loopt.
Op het einde keren we terug naar de kerk van Eppegem,
waar je in een naburige café, van een drankje kan genieten.
Deelname gratis, inschrijven niet nodig.

Tentoonstelling ADRIAEN BROUWER
(Oudenaarde 1606 – Antwerpen 1638)
In het stadhuis van Oudenaarde vindt van 15-09 tot 16-12 de tentoonstelling plaats
over de schilder Adriaen Brouwer en zijn werken, een tijdgenoot van Rubens die hij
trouwens inspireerde.
Hij is een meester in het schilderen van emoties en stemmingen. Ook vanuit
kunsthistorisch oogpunt zijn de schilderijen van Brouwer uitzonderlijk belangrijk. Zij zijn
de overgang van de Breugelse schilderijen van de 16de eeuw naar de landschaps- en
genretaferelen van de 17de eeuw. Hoewel hij in zijn tijd een grote roem genoot en zijn werk in
de allergrootste musea hangt, is hij vandaag niet zo bekend als Rubens of Van Dijck. De toegankelijkheid van
zijn schilderijen maakt van Brouwer een van de boeiendste schilders van de Nederlanden.

Praktische informatie:

vrijdag 16 november 2018
We komen samen in de inkomhal van het station van
Mechelen om 12.45 u.
Elkeen koopt zijn eigen vervoerbewijs.
Vertrek 13.04 u naar Brussel Zuid (aankomst 13.32 u),
dan overstappen naar Oudenaarde 13.39 u (aankomst 14.27 ).
We wandelen dan naar het stadhuis.
Aanvang rondleiding: 15.00 u.
We kunnen terug vertrekken in Oudenaarde met de trein van
17.32 u en komen dan aan in Mechelen om 18.56 u.

Deelnameprijs (inkom + gids):
leden 15 €; niet-leden 18 €.
Inschrijven door storting van de deelnameprijs vóór
31 oktober 2018 op rekening van Neos-Zemst.

Provinciale QUIZ

QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ
QUIZ QUIZVOORRONDE
QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ
Neos
Vlaams-Brabant
QUIZQuiz
QUIZ
QUIZ
QUIZ QUIZ QUIZ
In het Fenikshof te Grimbergen op
QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ
dinsdag 28 november om 14 uur
QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ
Inschrijving (min. 5 - max. 6) per ploeg
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ–QUIZ
QUIZ
Secretaris
Herman
De bakker
0496 525899
QUIZ QUIZ
QUIZ QUIZ QUIZ QUIZ
infoneoszemst@gmail.com
QUIZ
QUIZ
QUIZ QUIZ
Uiterlijke
datumQUIZ
van inschrijving:
20 okt. QUIZ
2018
QUIZDeQUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ
finale heeft plaats op 19 januari 2019 in het
Kastanjehof
Ganzendries
65 - 3212
Pellenberg
QUIZ QUIZ- QUIZ
QUIZ
QUIZ
QUIZ

Donderdag 29 november 2018

daguitstap Koksijde

Voor één keer gaat Neos Zemst de gastronomische tour op, en welke!!!!
We bezoeken de beste hotelschool van België, " Ter Duinen" in Koksijde.
Het is een eigentijdse school die meer dan 70 jaar traditie koppelt aan
een open visie op de toekomst.

Geïnteresseerd om deel uit te
maken van het Neos bestuur?
Nog niet te laat.........
Neem kontakt met het
secretariaat:
infoneoszemst@gmail.com

Meerdere oud-leerlingen werken als chef-kok of als hofmeester in gereputeerde
zaken, in binnen- en buitenland. Enkele gekende namen zijn: Peter Goossens
van het "Hof van Cleve", Piet Huysentruyt, Geert van Hecke van "De Karmeliet",
ons allerbekendste Jeroen Meus en nog vele anderen.

Het programma:
11.00 u
11.15 u
12.00 u
12.30 u
12.40 u

-

ontvangst met welkomstdrank
voorstelling van de school, schoolfilm
receptie: crémant, fruitsap en hapjes
bezoek aan de keuken
4-gangen gastronomisch menu (voorgerecht,
soep, hoofdgerecht, dessert) passende wijnen,
waters en koffie.
15.00 u
- einde van het bezoek.
We gaan deze dag aan zee afsluiten en nagenieten met een vrije wandeling op het
strand, op de dijk of in de mooie straten van Koksijde- bad.
17.00 u
- terugreis naar Weerde.

Noteer nu reeds!

Kerstfhappening
dinsdag 12 december

Uitstap Koksijde praktisch:
- Vertrek: 8 u in Weerde op de parking van d’Oude School, tegenover nr 87.
- Prijs: € 75 leden, € 85 niet leden.
- Inschrijven door dit bedrag te storten op de rek. van Neos Zemst (zie pag. 1)
vóór 15 november met vermelding: Koksijde
De plaatsen zijn beperkt tot 55. De datum van ontvangst van de betaling bepaalt de
volgorde van inschrijving. Meer info bij Lutgart Thomassen - 0478 44 13 22.
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* Sommige organisaties
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *
Organisatie

Plaats

Uur

Inschrijving

Opmerking

Verantwoordelijke

do 18 oktober
di 23 oktober
vrij 2 november
vrij 16 november
di 27 november
do 29 november
di 11 december
di 18 december

Landelijke wandeling
1/2 dag Leuven
40-45
Tento Adriaan Brouwer
Provinciale quiz
Daguitstap
Kersthappening
Brigitte Balfoort

Eppegem
St.-Rafaël
Puurs
Oudenaarde
Grimbergen
Koksijde
Amadeus
Amadeus

13.30
13.00
11.00
15.00
14.00
08.00

Vrij
Afgesloten
Afgesloten
31 oktober
20 oktober
15 november

Seniorenweek

gilma171@outlook.com - 0476 893706
gust.lut@gmail.com - 0478 44 322
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
depauw.r@skynet.be - 0474 914631
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
gust.lut@gmail.com - 0478 44 322

zo 10 februari

Melod. voor miljoenen Antwerpen

2019

zie bijgev. info
Eigen vervoer
Voorronde
Info volgt
Info volgt

16.00

30 november

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
1ste en 3de donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com - 0476 893706

Petanque:

Wandelen:

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

Donderdag 18 oktober - Eppegem. (zie pag. 2)
Landelijke wandeling in het teken van de SENIORENWEEK

Donderdag

Donderdag 15 november - Sint-Jacobskapel in Stuivenberg.

25 oktober
8 november
22 november

van de gemeente.
Via een veldweg bereiken we de Zennedijk en slaan na 1,7 km links af om
via het Robroek en Stuivenberg na 5,7 km terug te eindigen aan de kapel
waar we vertrokken.
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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 525899
Neos-leden betalen voor deze verzekering 30 € i.p.v. 45 € op de rekening van Neos Zemst
met vermelding “fietsbijstandverzekering”.
Er is één instapmoment voorzien: 01/01/19. Inschrijven vóór 27/11/2018 op infoneoszemst@gmail.com.
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MELODIEËN VOOR MILJOENEN

LECKERBISSEN AUS WIEN MIT STRAUSS UND STRAUS

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019, 16u, KONINGIN ELISABETHZAAL ANTWERPEN

Neos grijpt terug naar zijn roots. De gesmaakte concertreeks
Melodieën voor Miljoenen verhuist na al die jaren opnieuw naar waar
het allemaal begon, de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
Ook dit keer schotelen de jeugdige muzikanten van Frascati Symphonic, onder de deskundige leiding van dirigent Kris Stroobants, ons
een aantal muzikale lekkernijen voor. Zij werden allemaal bereid door
een Straus(s): vader Johann Strauss, zoon Johann Strauss, Josef
Strauss, Eduard Strauss, Oscar Straus en Richard Strauss. Hoewel zij
niet allen familie van elkaar zijn, hebben zij één ding gemeen: het zijn
stuk voor stuk topcomponisten.
Zet u alvast schrap voor een namiddag vol galop, polka en wals
in de prachtig vernieuwde Koningin Elisabethzaal.

Neos Zemst
heeft 35 plaatsen gereserveerd.
Ticket (cat.1) met busvervoer = 71 € p/p.
Bij het ticket met busvervoer is een koude schotel
(na de voorstelling) inbegrepen.

Wij verwachten uw inschrijving graag vóór
30/11/2018 op rek. Neos Zemst met
vermelding Melodieën voor Miljoenen.
Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid
om te genieten in groep.

