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Tijd voor de Kerstbomen 
en de Kerstman 

Het jaareinde is weer in zicht. 
Zo vlug is 2019 gegaan.

Met een rijk gevulde kersthappening
sloten wij dit jaar af. Daarna staat nieuw-
jaar al te wachten. 

We kunnen met voldoening terugkijken op het jaar dat voorbij is gegleden. Van
petanque over wandelingen, uitstappen en conferenties, fietstochten en culinaire
belevenissen was het een gevarieerd programma. Dankzij jullie aanwezigheid en de
inzet van het ganse bestuur konden we dit allemaal aanbieden en tot een goed einde
brengen. Wij mogen allen tevreden terugblikken op 2019.

Dat brengt uiteraard de uitdaging mee om het in 2020 even goed, zo niet beter te
doen. Zoals wij al meedeelden is het programma weer rijkelijk gevuld. Jullie talrijke
opkomst  geeft het bestuur altijd weer moed om  kwaliteit te brengen. 

Wij gaan dat nieuwe jaar inzetten met een spetterende nieuwjaarsreceptie op vrijdag
10 januari in d’Oude School in Weerde. Meer details staan verder in deze nieuwsbrief.
Met een glas en een hapje, samen met gelijkgestemde senior-zielen, zetten wij een
volgende stap in het leven van Neos Zemst. Wij verheugen ons al jullie allen te
mogen begroeten.

In naam van het ganse bestuur wens ik
alle leden hierbij al een prettig Kerst-
feest, en een prachtig einde van dit
jaar. Voor het nieuwe jaar wensen wij
jullie een allerbeste gezondheid en
veel geluk en vreugde voor elkeen en
voor allen die jullie nauw aan het hart
liggen.

Albert Cluckers, voorzitter
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Neos Zemst schreef met een ploeg in bij de voorronde van de quiz, georganiseerd door Neos Vlaams-Brabant.  

Anita VANNUTEN, Diane DRIESEN, Myriam SPILEERS, Roger BOSCHMANS en Guy FRANSEN  namen er aan deel.

Een podiumplaats zat er dit jaar niet in maar met een eervolle vermelding en een welgemeende dank 

om hun deelname keerden zij blij en welgezind terug. 
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Petanque:

Bij een uitzonderlijk winterweer
kiezen de petanquers 

voor een aangepaste bezigheid.

Wandelen:

in Hever
21 november

in Hofstade
5 december
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Nieuwjaarsreceptie

NEOS ZEMST wil 2020 goed inzetten en organiseert daarom, 

net als vorige jaren, een nieuwjaarsreceptie. Wij toasten op het

nieuwe jaar en maken het samen gezellig met een drankje, 

een hapje en een goeie babbel.
Deze activiteit is gratis, je moet zelfs niet vooraf inschrijven. 

Daarom, zorg dat je er bij bent!

Enkel voorbehouden aan Neos-leden.

Vrijdag 10 januari  2020

van 15 tot 18 uur

d’Oude School  -  Weerde
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Elk jaar ontvangt de VRT ruim 26.000 bezoekers
voor een rondleiding doorheen het mediabedrijf.
Professionele gidsen nemen ons mee voor een
unieke blik achter de schermen van de fascinerende
televisie- en radioshows. 

We ontdekken, tijdens deze halvedag uitstap, hoe
televisieprogramma’s en radioshows gemaakt wor-
den. De rondleiding duurt 1.30 uur.

VRT PRAKTISCH:

Vertrek: 8.30 uur op de parking van “d’Oude School” 
Dorpsstraat aan nr 87 Weerde

Prijs: 25 € leden, 35 € niet-leden
Inschrijven: gelieve het bedrag te storten vóór 2 februari

op de rekening van Neos Zemst

Donderdag 30 januari 2020

Uitstap naar het Kon. Museum
voor Midden-Afrika

Het Museum voor Midden-Afrika, gelegen in Tervuren in een prachtig
groot park, werd geopend in 1910. Niet door koning Leopold II, die de
opdracht gaf, maar door zijn opvolger koning Albert I. 
Het gebouw bood toen alle moderne comfort en was een onmiskenbaar
architecturaal huzarenstukje. 100 jaar later was het tijd voor een
grondige renovatie die 5 jaar duurde. 
Voor de renovatie werd het koloniale beeld vooral vanuit kritische hoek
belicht. 
Het vernieuwde museum bereikt men nu via een onthaalpaviljoen met
ontvangst, een shop, restaurant en een picknickruimte voor kinderen.

Het beschermde gebouw werd gerenoveerd met respect voor de ori-
ginele, eind 19de eeuwse, bouwplannen maar werd nu ook uitgerust met
de modernste technieken. 
Wij maken er een algemene rondleiding van 1.30 uur, MET gids. Daarna
nemen we een lunch in het plaatselijk restaurant en keren terug naar
Weerde.

AFRIKAMUSEUM PRAKTISCH:

VERTREK: 9 uur op de parking van de 
“d’Oude School” Dorpsstraat 
(tegenover nr 87)  in Weerde 

PRIJS: 50€ leden.  60 € niet-leden 
INSCHRIJVEN: gelieve het bedrag te storten 

vóór 15 januari 2020
op de rekening van Neos Zemst.

Woensdag 18 februari

achter de schermenachter de schermen

Dinsdag 21 januari 2020

Voordracht door Jan Vanroose

Jan Vanroose neemt u mee naar de fascinerende wereld van
namen, met een klemtoon op het bizarre en grappige.

Namen van hier vonden hun weg naar het buitenland en omge-
keerd. Familienamen zijn niet altijd wat zij lijken en wat met
mooie voornamen? Wat denkt u van totaal foute namen?

Dat alles vertelt Jan Vanroose in een boeiende 
voordracht op dinsdag 21 januari 2020, 
om 14 uur in zaal “Amadeus”.

Inkom 5 € en voor niet-leden 7 €. Inschrijven is niet vereist.
Je komt buiten met een schat aan leuke verhalen en anekdotes
die je met veel plezier zal verder vertellen.



* 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 2 januari - 13.30 uur - Landelijk Eppegem.
We vertrekken aan de kerk in Eppegem. In de Rekelstraat zien we de
Piekaertshoeve, we vervolgen langs het domein Eetveld en de Schranshoeve. We
zien de mooie dreven die naar domein Wolfslinde leiden en passeren domein
Impel. Via de Dorent belanden we opnieuw in de Rekelstraat en aan de kerk kun-
nen we in de herberg vlakbij op adem komen bij één of ander drankje. Afst. 6 km.

Donderdag 16 januari - 13.30 uur - Muizen - Mechelsbroek.
De wandeling vertrekt aan de Dijlebrug in Muizen om 13.30 uur. Via verharde en
niet-verharde landwegen langs de Dijledijk en de Nekkervijver met mooie
vergezichten en een kijkhut, om vogels te spotten, komen we terug aan ons
vertrekpunt. Afstand 6 km.

Donderdag 6 februari - 13.30 uur - Afstand 7 km.
Verkorte Barebeekwandeling. 
Vertrek aan de kerk van Hofstade. De wandeling voert ons door een deel van

Hofstade gelegen tussen Tervuursesteenweg en de Leuvense vaart. 

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:  9 januari 2020

23 januari

Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

di 17 december Dali & Magritte Brussel 15.15 uur Afgesloten 0474 914 631     depauw.r@skynet.be

vrij 10 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie Weerde 15 - 18 uur Vrij voor leden 0474 914 631 gust.lut@gmail.com

za 11 januari Nieuwjaarsconcert Sinfonia Heist 19 uur 15 december 0478 441 322 gust.lut@gmail.com

di 21 januaai Jan Vanroose Amadeus 14 uur Ter plaatse 0468 597 123     albertcluckers@gmail.com

do 30 januari Afrika Museum Tervuren 9 uur 15 januari 0478 441 322 gust.lut@gmail.com

zo 9 februari Melodieën vr Miljoenen Antwerpen 16 uur Afgesloten 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com 

di 18 februari VRT Weerde 8.30 uur 2 februari 0478 441 322 gust.lut@gmail.com

di 3 maart Quiz Neos Zemst Amadeus 14 uur Info volgt 0468 597 123     albertcluckers@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 Duitsland 15 januari 0476 403 187     leonwilms@skynet.be

10 - 14 september Meerdaagse reis naar Piemonte - Italië Info volgt 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be

Beste bestuursleden van Neos Zemst,

We denken nog met een warm hart terug aan de vorige kerstconcerten in de kerk van Hofstade.

Welnu, goed nieuws: dit jaar organiseren er twee ouders van kindjes van 
Villa Clementina een prachtig kerstconcert “The Snowman” in de Melkerij te Zemst, 
op ZATERDAG 21 DECEMBER 2019 om 11 uur en 14 uur.

Graag willen we jullie warm maken om dit te verspreiden onder jullie leden want het is een film
begeleid door een dertig koppig symfonisch orkest en begeleid door Veerle Eyckermans 
en Marc Coussens. 

Het is een kerstfilm voor jong en oud en voor kinderen is er nadien de mogelijkheid 

tot een “meet and greet” met de instrumenten. Dus de ideale activiteit om evtl met 

de kleinkinderen te doen ?

Warme groet,
Villa Clementina

Van Villa

Clementina

kreeg 

Neos Zemst

een brief, 

waarvan wij de

inhoud graag

aan onze leden

meedelen.

THE SNOWMAN - KINDERFILM MET LIVE MUZIEK
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