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Neos Zemst

Het einde van een bewogen jaar, vol verwarring, angst en 
onzekerheid nadert snel. Maar zonder pessimistisch te klinken 
zou ik toch zeggen, laat ons 2020 zo snel mogelijk vergeten.

Niettegenstaande het bizarre jaar waarin de geplande activiteiten zoals petanque,

wandelen, uitstappen, conferenties, fietstochten en culinaire belevenissen uit ons

gevarieerd programma verplicht geannuleerd werden, mogen wij ons toch

gelukkig prijzen dat we dit allemaal gezond en wel overleefd hebben. Corona

heeft ons duidelijk allemaal zwaar op de proef gesteld, maar heeft er ons toch aan

herinnerd dat geluk in de kleine dingen schuilt.

Dankzij jullie en de inzet van het bestuur hebben we toch enkele activiteiten kun-

nen laten doorgaan. Jullie aanwezigheid geeft ons de nodige motivatie om verder

te plannen. Wij maken ons klaar om de prachtige planning 2021 verder voor te

bereiden en hopen natuurlijk dat alles weer normaal zal verlopen. De meerder-

heid van de geannuleerde reizen en andere activiteiten van 2020 worden samen

met nieuwe activiteiten verder ingepland voor 2021. 

Vermits we nog steeds niet samen kunnen feesten, kan ik jullie wel verklappen

dat Neos Zemst, zijn leden eens extra wil verwennen. Voor een schappelijke prijs

kan u inschrijven voor een “Luxe Neos-Verwen Ontbijt” coronaproof geleverd aan

huis op zondag 21 februari 2021. Meer info vind je op pagina 4. Hou daarom de

kalender in onze nieuwsbrieven goed in het oog, hiermee blijf je op de hoogte van

wat komende is. 

We stellen vast dat enkele leden hun bijdrage voor 2021 nog niet voldaan

hebben. Wij weten dat dit waarschijnlijk een vergetelheid betreft en vragen u

daarom dit te willen rechtzetten vóór 22 december 2020. Het zou spijtig zijn dat

jullie onze nieuwsbrieven niet meer kunnen ontvangen en/of niet meer kunnen

deelnemen aan onze geplande activiteiten. 

Bij het genieten van de mooie herfstbeelden en denkend aan hoe de 

kersttijd vroeger was en nu zal worden, wens ik u allen in 

naam van het ganse bestuur een prettig Kerstfeest en een 

sprankelend eindejaar toe. Voor het nieuwe jaar 2021 

wensen wij jullie en al wie u nauw aan het hart liggen, een 

goede gezondheid, veel geluk en vreugde toe. 

Alex Houthuys,  voorzitter

Neos Zemst
in het

decembernummer 

van 

“de Zemstenaar”



De sfeer, de lichtjes, de kerstmarkten, maar vooral
omdat ik mijn huis helemaal kan decoreren.  
En dan bedoel ik echt wel decoreren, want met
Kerst mag het er net iets over zijn.

Alles is begonnen met de traditionele kerstboom 
en het stalletje erbij. Nu is het meer dan dat. 
De kerstboom is ondertussen vervangen door een 
kerstpaspop en voor het stalletje is zelfs geen 
plaats meer.

Eerst kwam er de grote opblaasbare kerstman op
het terras, op vraag van de kinderen. 
En toen was ik vertrokken. 
Elk jaar kwam er wat bij: matjes, kaders, een 
kerstdorp, gordijnen, wc-decoratie, handdoeken, ...

Ook de tafel is elk jaar net iets anders versierd. 
En uiteraard heeft het kerstvrouwtje elk jaar een 
andere outfit met aangepaste accessoires.

Gelukkig krijg ik ook hulp van de kerstman om 
eigen creaties te realiseren zoals onze boom van 
Champagne- en Cava-dopjes, kerstbomen van 
wc-rolletjes, hertjes van kurken, .....
In normale Coronavrije tijden schuim ik kerstmark-
ten, speciaalzaken en tuincentra af  om 
ideeën op te doen. 

Daarna ga ik naar Action, Zeeman, Wibra, ..., 
om er goedkopere versie te vinden. Voor de 
speciaalzaken wacht ik tot na Kerst en koop dan
aan  -70 % een  aantal stukken. 

Nu de winkels gesloten zijn kan dit uiteraard niet.
Maar ik heb het Internet ontdekt en heb ook dit
jaar wat stukken bijgekocht. Het hoeft niet altijd
duur te zijn. Met Washi-tape kan je ook leuke 
accenten leggen.

Ik hoor van verschillende mensen dat ze dit jaar
geen zin hebben om hun kerstgerief boven te halen. 
“Er mag toch niemand komen door Corona". 
Ik hoop dat ik hun kan inspireren om het toch te
doen. Het is een leuke bezigheid en brengt wat
sfeer tijdens de lange winteravonden.

Als slot nog een kerstwens: 
hou het veilig en blijf gezond. 
Het komt goed. 
En vooral: geniet van 
“The most beautiful time 
of the year”.

Een jaar geleden, toen van Corona nog 

geen sprake was, organiseerde Neos Zemst 

traditioneel het Kerstfeest in Amadeus. 

Vandaag is de Amadeus weg maar Corona 

helaas nog niet.

De organisatie en werking van verenigingen

is daardoor anders, ook voor Neos. 

Om het contact met de leden te bestendigen

maken wij extra nieuwsbrieven met

aangepaste items.

Op voorspraak van bestuurslid René gingen

wij op informatie bij zijn Josi.

Lees  verder  haar  verhaal.

KERSTMIS
is voor mij, zoals ze het zo mooi zeggen in het Engels:

"THE MOST BEAUTIFUL TIME OF THE YEAR”.

Merry Christmas
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* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS
2021 Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

Nieuwjaarsreceptie Afgelast 

za 27 maart PAASBRUNCH (o.v.) Mechelen Info volgt

za 10 april Grüsse aus Wien Inschrijvingen blijven geldig

di 13 april Marc Brillouet info volgt

27 - 30 april MOEZELREIS  Info volgt

do 1 juli Daens de musical Puurs Info volgt

september Meerdaagse reis Nederland Info volgt

4

Hebt u suggesties en/of opmerkingen over de in deze 

coronatijd verschenen (extra) Nieuwsbrieven, of wil je jouw

hobby ook eens in de kijker zetten, laat het ons weten.
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ning
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g! luc.deheyder@telenet.be

* Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van maatregelen ivm het Coronavirus

In deze Coronatijden hier 

de quiz van december, 

samengesteld door 

Joris DESAEGER.

Wanneer je op de link 

forms.gle/dSwpkzrSCYmpk3sD9

drukt kan je in een 

ontspannen en huiselijke sfeer 

vrijblijvend deelnemen. 

Qui
z...

Jammer, maar helaas.

Wij plannen een 

activiteit, maar

noodgedwongen 

verplichten de 

omstandigen ons vaak

om uit te wijken naar

een plan B.

bestaande uit oa - bubbels en fruitsap, 

- een assortiment broodjes en lekkers van de bakker, 

- verschillende soorten beleg zoals zalm, 

- 5 charcuterie- en 3 kaassoorten, 

- spiegelei met spekjes, 

- verse fruitsla, yoghourt, 

- huisgemaakte confituur, enz.

WANNEER: zondag 21 februari 2021 tussen 8 u en 9 u 's ochtends

WIE: voorbehouden aan Neos Zemst leden die wonen in een 

beleverbare straal van +/- 10 km rond Zemst

PRIJS: 25 € per persoon, te betalen bij inschrijving op rekening van 

Neos Zemst

INSCHRIJVING: door storting op rekening van NEOS Zemst vóór 

10 februari 2021

Vakkundig klaargemaakt door Ontbijt en Lunchzaak “Mona”.

Zondag 21 februari 2021 

"Luxe Neos Zemst Verwen Ontbijt" aan huis.Verwen uzelf!...

Assortiment voor 2 personen

Marc Brillouet 

komt terug 

op dinsdag 

13 april 2021


