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Sinterklaas is weer naar
Spanje en daar komt de
Kerstman aangereden
“Wat gaat een jaar vlug voorbij”,
is een zin die wij dikwijls
herhalen. Inderdaad!
Wij moeten echter toegeven
dat, hoe snel ook, het voorbije jaar heel wat inhield.
Naast een reeks dramatische gebeurtenissen in binnen- en buitenland,
naast verbazingwekkende internationale ontwikkelingen, registreert 2016
ook een ganse reeks Neos activiteiten. Wij zaten niet stil in Zemst. Voordrachten, wandelingen, fietstochten en uitstappen volgden elkaar in een
snel tempo op. Wij zetten Neos Zemst op de kaart van de Moezel via Rijsel
tot in Friesland. Tussendoor waren er voor onze meer dan 200 leden ook
culinaire momenten waarvan zij konden genieten.
Wat de toekomst ons biedt weten wij, gelukkig, niet. Alhoewel… wij weten
zeker dat 2017 voor ons een jubileumjaar is. Wij bestaan 10 jaar. Wij zullen
al onze komende activiteiten, gedurende een jaar, een speciale toets
geven.
Wij zetten dit feestjaar officieel in tijdens onze Nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 13 januari 2017. Alle leden zijn hierbij hartelijk uitgenodigd. Meer
gegevens hierover vind je verder in deze nieuwsbrief.

Lay-out:
François ANDRIES
www.neoszemst.be
infoneoszemst@gmail.com

Uitnodiging

Tot slot wil ik, bestuur en leden, danken voor de trouwe en dynamische
deelname aan onze werking. Ik sluit daarbij ook aan met de beste wensen
vanwege het ganse bestuur voor een even actief en aangenaam 2017.
Wij wensen ook dat het nieuwe jaar geluk, gezondheid en vreugde mag
brengen zowel voor jullie als voor allen die jullie lief zijn.
Albert Cluckers,
Voorzitter

Op vrijdag 13 januari 2017
is het zover.
Wij starten ons jubileumjaar onder
het logo dat je hier ziet.
De aanzet wordt gegeven tijdens onze traditionele

nieuwjaarsreceptie

De deelname is gratis en aangeboden
door je Neos club Zemst.
Breng je goed humeur mee en geniet
van het gezelschap van je medeleden.

waar we alle leden verwelkomen met een goed glas
en diverse hapjes.
De tafels en stoelen worden klaargezet in
“d’Oude School” in Weerde.
De deuren gaan open om 14.45 uur (EN NIET VROEGER).
Wij starten om 15 uur en bedienen je tot 18 uur. Dan begint de afwas.
Je hoeft niet vooraf in te schrijven.
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15 november: Voordracht HOTEL PRISON door Jan De Cock
voo
t
a
W Op 15 november luisterden een 60-tal
leden en niet-leden, in de lokalen van “De Semse”,
naar de boeiende uiteenzetting van Jan De Cock.
Door zijn jarenlange studie van het gevangeniswezen in diverse exotische landen en bij ons kon
deze ervaren spreker ons een boeiend beeld schetsen van toestanden daar en van gemoedstoestanden van gedetineerden. Hijzelf liet zich vrijwillig
opsluiten in heel wat penitentiaire instellingen om
alles van binnenin te ervaren.

Een andere kijk op een minder fraaie kant van de
maatschappij die ons aller aandacht een ganse
namiddag weerhield.

Wandeling tijdens
de seniorenweek

Op 26 november droeg Neos Zemst zijn steentje bij aan de
seniorenweek, ingericht door de gemeente. Wij organiseeden een wandeling waaraan zowel leden als alle
senioren van Zemst vrij konden deelnemen.
Meer dan dertig flinke stappers vertrokken aan de lokalen
van “De Semse” voor een tocht van 5 km die langs de
Zenne het landschap rond “Het Schom” verkende.
Zij gingen die mooie namiddag tot aan het kasteel van
Releghem en terug naar de Kleempoel. Het aangename
weer en de uitleg van de Neos-gidsen gaven extra kleur
aan deze tocht.

Naderhand smaakte een frisse drank in de herberg van
“De Semse” uitstekend.

29 november:

Tento:
“VOOR GOD EN GELD”

Kwis Vlaams-Brabant
De selectieronde van de
Vlaams-Brabantse kwis werd
georganiseerd in het Fenikshof
te Grimbergen. Evenals vorig
jaar was onze afdeling met 2
ploegen vertegenwoordigd:

Kerstmis met
Korile uit Leest

GRIJS MAAR WIJS

– LE BLANC JEANNINE
– PARYS JOSKE
– DE WOLF GOVERT
– VANDENBROUCKE MAGDA
- SILVERANS FRANÇOIS

DELIKUNA
- CASTEELS MONIQUE
- CASTEELS HUGO
- DE BAKKER HERMAN
- BOSCHMANS ROGER
- WILMS LEON
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Onder het motto “deelnemen is
belangrijker dan winnen” beleefden
beide ploegen een aangename
namiddag.

Op donderdag 1 december
brachten 10 Neos-leden een
bezoek aan de tentoonstelling
“VOOR GOD EN GELD” in het
Caemersklooster in Gent.
Door de thematische opstelling
en de deskundige uitleg
van de gids leerden we hoe
Vlaanderen in de
Middeleeuwen aan de basis lag
van de economische
ontwikkeling van West-Europa.
Een evolutie waarvan we nu
nog de vruchten plukken.

Op zaterdag
10 december zong ons lid
Maurice METDENANCXT
uit volle borst mee
met het zangkoor
Korile uit Leest.
Het Kerstconcert en
het optreden van het
saxofoonkwartet
"Quatre quart" werd gesmaakt
door een ruime afvaardiging
van Neos Zemst.

Met onze kersthappening hebben we
de eindejaarsperiode weer ingezet
Op 13 december schoven meer dan honderd leden de voeten onder
tafel in zaal “Amadeus”. De smakelijke maaltijd en het gezellig samenzijn werden vervolledigd door het muzikaal optreden van Liselotte en
Geert.
De gerechten waren piekfijn verzorgd en de gezelligheid zat er
onmiddellijk in. Iedereen genoot van de mooi versierde zaal en tafels.
De oprechte dank gaat dan ook uit naar de dames, partners van
bestuursleden, die de decoratie verzorgden. Ook het keuken- en
bedieningsteam van “Amadeus” mag in de appreciatie niet vergeten
worden.
Het muzikaal optreden was de kers op de taart. De meeslepende
deuntjes deden de voeten tintelen en de eerste danspasjes waren
vlug gezet. Het ging crescendo tot een polo-naise met bijna alle
aanwezigen. Neos Zemst bewees weer maar eens dat wij ontspannen senioren zijn.

De toon is gezet voor de volgende activiteit, de nieuwjaarsreceptie.
Ook ons jubileumjaar belooft in deze sfeer spetterend te worden.
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17/11 - Pikhakendonk - Hever
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1/12 - Hazewinkel

15/12 - Battel Potpolder

...

Dinsdag 21februari:

Uitstap naar Brussel

Op 21 februari 2017 organiseert Neos Zemst een geleid bezoek aan de BASILIEK VAN KOEKELBERG
en het chocolademuseum " BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE" in Brussel.
De Basiliek van Koekelberg, de vijfde grootste ter wereld, kennen we allemaal. Iedereen zal
er al weleens rond of onder gereden hebben. Maar er is ook binnen veel te ontdekken.
De eerste steen werd gelegd op 12 oktober 1905. De bouw werd telkens stilgelegd tijdens de 2 wereldoorlogen, zodat de inzegening pas plaats had in 1970. De unieke artdecoarchitectuur en het gebruik van terracotta geven warmte aan het gebouw. Een lift
brengt ons naar de toren waar we een panoramisch
zicht hebben tot ver buiten Brussel.

Het chocolademuseum ligt op wandelafstand van de Basiliek.
Dit gaan we bezoeken na de lunch, die we nemen in het restaurant onder de Basiliek. Ruim
honderd jaar geleden geurde het op deze plek al heerlijk naar chocolade. In 1886 stichtten
drie Brusselse banketbakkers hier namelijk de koekjes- en dessertfabriek "Victoria". De eerste
chocolade verliet de fabriek in 1909. Er is geen betere dan dit prachtige gebouw, om al de
geheimen te ontdekken van een typisch Belgische lekkernij.

UITSTAP BRUSSEL PRAKTISCH:
PRIJS ALL-IN: leden € 55 - niet leden € 65
VERTREK:
9.00 uur op de parking van "d’ Oude School" in Weerde
INSCHRIJVEN: vóór 5 februari door het vereiste bedrag te storten op de rekening van
Neos Zemst met vermelding: "uitstap Brussel"
Met vragen kan u terecht bij Lutgart Thomassen. 0478 441322 / gust.lut@gmail.com
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Sport - Cultuur - Ontspanning...

2017

Organisatie

Plaats

vrij 13 januari

Nieuwjaarsreceptie

O. School Weerde

15.00

Vrij

Enkel leden

gust.lut@gmail.be - 0478 441322

za 12 februari

Melodieën voor Miljoenen

Bozar Brussel

16.00

Afgesloten

Neos Vl.-Brabant

leonwilms@skynet.be - 0476 403187

di 21 februari

Brussel

Parking Weerde

9.00

5 februari

za 11 maart

Grüsse aus Wien

DeSingel / Antw.

16.00

do 30 maart

Dauwwandeling

Zemst-Laar

Neos Vl.-Brabant

leonwilms@skynet.be - 0476 403187

WANDELEN:

2e en 4e donderdag - 14 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476/403187

22 december
12 januari 2017
26 januari

IN DIT NUMMER:

1.

- Voorwoord
- Nieuwjaarsreceptie

2.

- Hotel Prison
- Wandeling Seniorenweek
- Kwis Vlaams-Brabant
- Tento “Voor God en Geld”
- Kerstmis met Korile

3.

- Kersthappening
- Wandelen
- Uitstap naar Brussel
- Activiteitenplanner
- Meerdaagse reizen
- Wijziging in het jaarprogramma
- Nieuw: Cirque du Soleil

NIEUW!

20 december

gust.lut@gmail.be - 0478 441322

joske.merckx@telenet.be - 0479 410033

PETANQUE:

4.

Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

1e en 3e donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilmaebe@skynet.be
0476/893703

Onze meerdaagse reizen in
2017
In deze nieuwsbrief vinden jullie een
bijsluiter met de informatie over de
MOEZELREIS in april 2017.
De richtlijnen voor de inschrijving staan
er klaar en duidelijk op vermeld.
De gegevens voor de inschrijving voor
de RIVIERCRUISE in september 2017
zullen op een bijsluiter samen met de
nieuwsbrief van januari staan.
Dus nog even geduld.
In de omslag met deze nieuwsbrief van
december vinden jullie ook de
LIDKAARTEN voor het volgend jaar.
Bewaar die goed.

5 januari 2017
19 januari

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

Wijziging in het
jaarprogramma !
De data voor de dagreizen
naar Aken en Kortrijk worden
omgewisseld.

Gelieve als volgt te noteren:
KORTRIJK:
dinsdag 18 april 2017
AKEN: dinsdag 18 juli 2017

Op individuele basis tickets bestellen voor de show “TOTEM”
Zondag 10 september 2017 - Brussels Expo - 14.30 uur
Leden betalen € 54 per ticket in eerste categorie. Prijzen van tickets in
eerste categorie voor individuele kopers variëren normaal tussen de € 72
en € 95. Een fikse korting dus!
Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om meerdere tickets aan te kopen,
bijvoorbeeld voor kinderen of kleinkinderen. Ook zij genieten van gereduceerde tarieven:
- Volwassenen (26-55j): € 62
- Kinderen (2-12j):
€ 50
- Studenten (13-25j):
€ 54

OPGELET: Er moet rechtstreeks op de site van Neos in-

geschreven worden - ledenvoordeel@neosvzw.be - en het
overeenkomstig bedrag dient betaald te worden op het
rekeningnummer van Neos Nationaal BE98 4263 1359 3193
vóór 31/12/2016.
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NEOS ZEMST IS NIET BETROKKEN BIJ DE ORGANISATIE.
TRANSPORT EN INSCHRIJVING GEBEURT OP EIGEN KRACHT.

