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Wij horen Sinterklaas komen 
en daarachter 
heeft de Kerstman zijn rendieren al ingespannen

2  november  -  Hofstade
ten voordele van “VILLA CLEMENTINA”

19 oktober - Zemst-Laar 
(in het kader van de SENIORENWEEK)

NEOS “THEMA” WANDELINGEN

Als we deze woorden uitspreken dan moeten we denken: “er is weer bijna
een jaar achter de rug”. De dagen, weken en maanden vliegen voorbij. Te
vlug soms om er bij stil te staan. Wij gaan echter nog niet terugblikken op
2017 en zeker nog niet uitkijken naar 2018. Er is nog wel wat te beleven bij
Neos Zemst voor het zo ver is.

De politie van Mechelen verwacht nog ons bezoek. Wij gaan naar het
toneel. Het lekkere menu van onze Kersthappening lees je verder in
de  nieuwsbrief.  Nieuw  dit  jaar  is  dat  wij   rond  de  kerstboom  een
evocatie  hebben  gepland.  Professionele  artiesten  brengen  ons  in
stemming.

Noteer ook al de datum van de nieuwjaarsreceptie in je nieuwe
agenda.

Je ziet, er is nog heel wat te beleven voor het jaar om is. De kersthap-
pening is de afsluiter van ons jubileumjaar. Wij stappen echter jong en
fris naar de volgende werkjaren toe.

Wil je er in 2018 ook nog bij zijn vergeet dan niet je lidmaatschap
te verlengen (30 € p.p. voor het eertse lid en 25 € voor de partner).

Als het buiten wintert is het goed samen met de Neos vrienden.

Albert Cluckers, voorzi5er
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In de abdij is nu nog een kaasmakerij, een kruidentuin, een
bezinningscentrum, een abdijwinkel en een wereldvermaarde
bibliotheek.

Tussen het verleden en de toekomst hebben we genoten van
een goede lunch in het restaurant Leto in Mol-Achterbos.

In de namiddag hebben we in Isotopolis een uitgebreide uit-
leg gehad hoe al de kernafval van ons land, wordt verwerkt
door dit gespecialiseerd bedrijf. Nog voor vele, vele jaren zor-
gen zij dat deze afval veilig opgeborgen blijft.

Dinsdag 
24 oktober

Mol 
en 
omgeving

Op 24 oktober zijn we met 56 naar Mol geweest.
We reisden naar het verleden, het heden en de
toekomst.

In de abdij van Postel zijn we terug gegaan tot
1140. Sinds dan wonen er kloosterlingen die Nor-
bertijnen worden genoemd, naar hun stichter de
heilige Norbertus. Er zijn nog een 20-tal paters
en broeders in de abdij, die allen hun taak
hebben. Een 10-tal anderen hebben een activiteit
buiten de abdij.

Het einde van 2017 nadert met rasse schreden. Dit betekent de hernieuwing van de
lidgelden. Misschien hebt u de betaling hiervan uit het oog verloren, of niet?

Het overgrote deel van de leden vernieuwde al zijn lidgeld voor 2018. Ook
mochten wij alweer een aantal nieuwe namen aan de ledenlijst toevoegen.

Wil jij nog lid blijven en onze nieuwsbrief blijven ontvangen, stort dan vóór
31 december 2017 je bijdrage op de rekening van Neos Zemst. Vermeld
"lidgeld 2018" en de namen van de personen voor wie je stort.

Lidgeld
 2018 v

ergeten
?

30 € voor het 1e lid van het gezin 

en 25 € voor de partner.

De wereld van banken en financiën 
werd op 7 november voor 58 aanwezigen overkoepelend belicht 

▼Wat voorbij is...

Vanuit zijn beroepservaringen

belich)e onze voorzi)er, 

Albert Cluckers,  diverse aspecten. 

- Waarom zijn de banken en de
financiële wereld wat ze nu zijn? 

- Welke tendensen neemt men 
waar in de producten? 

- Hoe ageren professionals in de
financiële wereld?

- Wat is de invloed van financiële 
organismes op ons dagelijks 
leven? 

- Welke frauduleuze invloeden 
bedreigen banken en financiële 
instellingen? 

Zoveel onderwerpen die voor de 

toehoorders een beeld gaven van wat

er in die wereld omgaat.
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NIEUWJAARSCONCERT - 20 JANUARI 2018

Sinfonia Heist heeft een 

Weens Nieuwjaarsconcert 
op zijn programma staan.

Samen met de academie voor muziek, woord en dans zorgt
Sinfonia voor een stijlvolle avond in een ongedwongen
nieuwjaarssfeer.

Met o.a. walsen en polka's van Strauss, muziek van Lehar,
Kalman en Robert Stolz, trakteert het Diamond Symfonie,
onder leiding van André Walschaerts,  
u op een sprankelend begin van het nieuwe jaar.

Nieuwjaarsconcert praktisch:
Neos Zemst heeft 50 plaatsen gereserveerd en een 
autocar om ons naar Heist-op-den-Berg te brengen.

Datum: 20 januari 2018
Vertrek autocar: 18.45 u op de parking van
“d’Oude School" Dorpstraat 87 in Weerde.

Prijs: 30 € leden,   35 € niet-leden.

Inschrijven:
door dit bedrag te storten op de rekening van 
Neos Zemst met vermelding van "Nieuwjaarsconcert",
vóór 29 december.

Dinsdag 12 december

Zaal Amadeus 

13.00 uur

Deuren: 12.45 uur

Met onze 
Kersthappening 

komen wij weer in de kerstsfeer 
en sluiten wij 

ons feestjaar af.

Kerstevocatie

Door een kind
op weg gezet

Met adventsoverwegingen, oude en nieuwe
kerstverhalen, kerstpoëzie, muziek voor de 
sfeervolle dagen en kerstliederen.

Gebracht door 
Fernand Verreth, woordkunstenaar
en
Sis Vermuyten, piano, gitaar, 
concertina en ukulele

Een sfeervol kerstprogramma van 
+ 65 minuten eindigend met een 
samenzang van bekende kerstliederen

Dinsdag 19 december 2017
Zaal Amadeus  - 15 uur

Inkom leden: 10 €    -    Niet-leden: 12 €
Liefst inschrijving vóór 5 december via storting 

op rekening Neos Zemst.

Het bekende amateurtoneelgezelschap 
“ ’t Groeit” uit Zemst komt weer op de 

proppen met een blijspel. 
Met “Onze pa heeft een ander” brengen zij een

avondje ontspannend dorpstoneel.

Toneel ” ’t Groeit” uit Zemst

Deze topactiviteit zal
muzikaal opgeluisterd
worden door het duo
Liselotte en Gert.

Evenals vorig jaar
zullen zij ons in de
juiste sfeer brengen
met gekende en 
minder gekende 
liedjes. 

Zorg dat je er bij bent
door in te schrijven.
Stort 35 € p.p. op de
rekening van 
Neos Zemst vóór 
5 december 2017.

(Enkel voor leden)

Het feestmenu bestaat uit:

APERITIEFJE MET EEN HAPJE

*

DUO VAN WILD PATÉ

VERGEZELD VAN UIENKONFIJT

*

WITLOOFSOEP MET EEN

VLEUGJE ROOM

*

GEMARINEERD

VARKENSGEBRAAD MET EEN

WINTERSE GARNITUUR EN

KROKETTEN

*

KERSTGEBAK, KOFFIE EN THEE

WIJN EN WATER AAN TAFEL

Neos reserveert 20 plaatsen voor de vertoning van

vrijdag 8 december om 20 u.

Het podium staat in de parochiezaal van Zemst, 
in de Kloosterstraat.

Inschrijven kan door storting,  vóór 1 december, van
9 €  p.p. op de rekening van Neos Zemst (zie pag. 1)

Een gezellige winteravond tussen Neos vrienden en
dorpsgenoten. Een aanrader !

▼Wat nog komt...

Kersthappening



23 november
14 december
28 december

2e en 4e donderdag - 14 uur
WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403187

PETANQUE:
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* Sommige organisaties 
zijn mogelijk onderworpen

aan aanpassing of wijziging

1e en 3e donderdag - 13.30 u
Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com
0476 893706

WANDELEN:

Activiteitenplanner *

Organisatie Plaats Uur Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

di 28 november Quiz Vlaams.-Brabant Grimbergen 14.00 Afgesloten leonwilms@skynet.be - 0476 403187

do 30 november Mechelen (1/2 dag) Politie 13.45 21 november Eigen vervoer gust.lut@gmail.be - 0478 441322

vrijd. 8 december Toneel Zemst 20.00 1 december albertcluckers@gmail.com - 0475 568 424

di 12 december Kersthappening Amadeus 13.00 5 december joske.merckx@telenet.be - 0479 410 033

di 19 december Kerstevocatie Amadeus 15.00 5 december joske.merckx@telenet.be - 0479 410 033

zo 14 januari 2018 Melodieën vr Miljoenen Brussel 16.00 Afgesloten Neos nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

vrijd. 12 januari Nieuwjaarsreceptie Weerde joske.merckx@telenet.be - 0479 410 033

za 20 januari Sinfonia Heist Heist o/d Berg 20.00 29 december Weerde 18.45 gust.lut@gmail.be - 0478 441322

17 of 18 maart Grüsse aus Wien 26 december Neos nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

24 - 27 april Moezelreis infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

17 - 21 aug. Riviercruise Duitsland - Frankrijk - Zwitserland Afgesloten gust.lut@gmail.be - 0478 441322

GRÜSSE AUS WIEN
ZATERDAG 17 MAART 2018 -16 uur, (*)

deSingel ANTWERPEN
Wervelend en Weens

Jaar na jaar krijgt de Internationale Robert Stolz Club 
België meer dan 1.000 Neos leden op de been voor haar
traditioneel Weens concert in “deSingel”. Daarom trekt
Neos ook volgend jaar opnieuw naar Antwerpen voor

een nieuwe editie van Grüsse aus Wien. 

Vertrouwde elementen die er telkens opnieuw 
een bij te wonen evenement van maken: 
het grote Robert Stolz Promenade Orkest 

onder leiding van André Walschaerts, getalenteerde
solisten, een koor, een adembenemende 

balletchoreografie en de mooiste Weense melodieën.
Genoeg stof voor een prachtig namiddagconcert!

Neos Zemst heeft 20 plaatsen gereserveerd.

Ticket voor busvervoer, voorstelling en verzorgde koude schotel,
NA de voorstelling: 67 €

Inschrijving graag vóór 26 december 2017, door overschrijving 
op de rekening van Neos Zemst, met vermelding “Grüsse aus

Wien” 

en melding op  infoneoszemst@gmail.com.

Voor de lie(ebbers een mooie gelegenheid om samen te genieten.

(*)  Naar gelang de beschikbaarheid wordt 17 of 18 maart weerhouden. Info later.

Donderdag 7 december - Elewijt “Rubenswandeling"
Vertrekkend vanaf de kerk, langs droge paden die meestal verhard zijn.
Afstand + 6 km. Vertrek: Hofstade 13.30 u, Elewijt 13.45 u.

Donderdag 21 december - Mechels Broek 
"Het Mechels Broek" in omgekeerde richting t.o.v. vorige keer. We
vertrekken aan de Muizenhoek aan de brug. De wandeling loopt over
bos-, gras- en verharde wegen. De afstand bedraagt eveneens 6 km.
Vertrek in Hofstade om 13.30 u, aan de Muizenhoek om 14.00 u.

Noteer al 

in je agenda !!! 

12 januari 2018 
Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

in “d’Oude School” in Weerde. 
Geen inschrijving nodig. 

Meer informatie in de nieuwsbrief van december.


