Neos

Werkjaar 2021 - 2022

Nr 2 - oktober 2021

*

Zemst Nieuwsbrief

* Netwerk van ondernemende senioren

VOORZITTER:

Alex HOUTHUYS
0477 742 060
alex.houthuys@gmail.com

ONDERVOORZITTER: Patrick DE GRAEVE
0475 960 999
patrick.de.graeve@telenet.be
SECRETARIAAT:

Alex HOUTHUYS
0477 742 060
zemst@neosclub.be

PENNINGMEESTER: Leon WILMS
0476 403 187
leonwilms@skynet.be
LEDEN: (alfabetisch) François ANDRIES
Pol COX
Luc DEHEYDER
Ann JANSSENS
Gilbert MAEBE
Rekeningnr Neos Zemst

BE34 0015 2142 4990
www.neoszemst.be
zemst@neosclub.be

VOOR
WOORD

In september konden 25 leden genieten van een prachtige 5daagse reis naar Nederland. In deze nieuwsbrief een woordje
meer hierover. Het was een mooie afsluiter van het werkjaar
2020-2021, maar tevens eindelijk afsluiting van de corona
strenge beperkende maatregelen.

Iedereen heeft in de vorige nieuwsbrief ons jaarprogramma voor 2021-2022
gekregen. De start hiervan begon met onze Algemene Ledenvergadering en bij
het lezen van deze nieuwsbrief hebben we onze 2de activiteit “Fun & Design”
achter de rug.
Wij zijn nu terug met 194 leden. Het doet me plezier dat zovele mensen de
weg naar Neos Zemst vonden en willen kennis maken met onze activiteiten en
hun dorpsgenoten. Ons jaarprogramma zit weer boordevol en laat zeker voor
ieder wat wils op de agenda verschijnen. Mochten er af en toe organisatorische
wijzigingen aan het programma plaatsvinden dan zal u ons daarvoor wel willen
verontschuldigen.
Natuurlijk moeten wij ook reeds aan het einde van het kalenderjaar denken. Op
10 december houden wij onze jaarlijkse kersthappening in de WIK. Het is wel
vroeg maar een aankondiging nu laat je al toe je agenda aan te passen. Lees
meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
De aanloop naar het nieuwe jaar brengt ons ook een verlenging van het lidmaatschap. Het lidgeld wordt niet verhoogd voor 2022 en blijft dus op 35 €
voor het eerste lid en 30 € voor de bijhorende partner. Meer info op pag. 4.
Tenslotte mogen wij Ann JANSSENS en Pol COX verwelkomen als nieuwe
bestuursleden. Van harte dank Ann en Pol, ik ben ervan overtuigd dat wij samen
met jullie een mooi team zullen vormen ten gunste van onze leden.
Verder bevat deze nieuwsbrief heel wat belangrijke informatie. Lees aandachtig.
Dit vermijdt later onnodige telefoontjes of laattijdige reacties. Het bestuur dankt
u voor uw aandacht hiervoor. Wij wensen u nog prettige herfstdagen.
Alex Houthuys, voorzitter

Welkom Ann en Pol

Wij melden het overlijden van

Jef TRENTELS
1940 - 2021

Oprichter van IJzerwaren Trentels
in Mechelen

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

De echtgenoten

Ann JANSSENS
en

Pol COX
uit Eppegem,
maken vanaf heden deel uit
van het Neos Zemst bestuur.
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Algemene Vergadering
7 september 2021

2
Rondje Nederland
15 - 19 september

"Echt een schot in de roos.
Deze reis stak tip-top in elkaar,
alles was tot in de puntjes
georganiseerd, met gidsen,
lunches, pauzes, bootjes en
andere afspraken.
Echt een heerlijke reis met
ongelooflijk veel
bezienswaardigheden, teveel
om alles te kunnen
onthouden: huis Anne Frank,
Mauritz museum in Den Haag,
Slot Zuylen, Royal Delft en
botanische tuin, de waterkering en nog zoveel meer.
Een reis waar we nog lang
kunnen van wegdromen.
Hartelijk dank en proficiat aan
het organiserend bestuur.
PAULA VAN HAMME
2
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Wandelen
Petanquen

Weerde, 2 september

Onder een stralende zon kwamen 20 wandelaars
bijeen aan het gemeentehuis van Grimbergen. We
vertrokken langs het Prinsenbos, gekend om zijn
mooie wandelpaden, de kasteelruïne van de Heren
van Grimbergen en het MOT (Museum van oude
Technieken).
We wandelden door het dorp, via de Charleroihoeve
naar de Maalbeekvallei. Onderweg werden we
aangenaam verrast met een gegidst bezoek aan de
Bio-hoeve “Diepen Boomgaard”. Via de Liermolen
werd deze wandeling afgesloten op een gezellig
terras, waarna wij tevreden huiswaarts reden.

Grimbergen, 16 september

ADRIEN SUFFYS

Zo
gaan we
verder!

Connie
Neefs
komt op uitnodiging van Neos Zemst,
met een spetterende namiddagshow
naar “de Melkerij”. THEMA: “65 JAAR TV”.

Wil jij er ook bij zijn?
Reserveer voor jezelf, voor je familieleden
en/of voor je vrienden door het storten
van 20 € p/p vóór 26/10 op rekening
BE34 0015 2142 4990 van Neos Zemst
met vermelding van naam en e-mailadres.
Dinsdag 2 november 2021 - 14 uur - de Melkerij - Zemst
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NEOS activiteitenplanner*
2021

Activiteit

Plaats

Uur

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Inschrijving Opmerking

GSM

Verantwoordelijke

di 19 oktober

Albert Cluckers

De Semse

14 uur

Ter plaatse

0477 742 060 alex.houthuys@gmail.com

woe 27 oktober

Chocolatier Balerdon

Sint Niklaas

8.45 uur

14 oktober

0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

di 2 november

Connie Neefs

Melkerij Zemst

14 uur

26 oktober

0477 742 060 alex.houthuys@gmail.com

16 -17 -18 nov.

Gastron. 3-daagse

Butgenbach

7.30 uur

15 oktober

Zie bijlage

0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

do 18 november

Seniorenwandeling

Releghempad

14 uur

Vrije deelname

Org. gemeente

Info volgt, zie ook gemeenteblad

vrij 10 december

Kersthappening

Wik-lokaal

13 uur

vrij 7 januari 2022

Nieuwjaarsreceptie

Wik-lokaal

Info volgt
Info volgt

Wandelen:

1ste en 3de donderdag
Verantwoordelijke:

-

13.30 uur (winterperiode)
14.00 uur (zomerperiode)
gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 7 oktober - Zaal "Vrolijke Vrienden" Heike 64, Hombeek - 14 uur

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:
(wapenstilstand)

14 oktober
28 oktober
11 november

Seniorenfeest
van de gemeente Zemst

Donderdag 21 oktober - "Klein Willebroek" - 14 uur.
Vandaag verkennen we een nieuw parcours in het "Broek De Nayer" en volgen de
knooppunten uit de nieuwe uitgave: Scheldeland Wandelnetwerk Rivierenland.
121 - 197 - 99 - 97 - 95 - 96 - 152 - 123 - 191 - 198 - 121 over een afstand van 6,5 km.
---------- AANDACHT: VANAF NU WINTERPERIODE: VERTREK OM 13.30 UUR -----------

Donderdag 4 november Herfstwandeling Hever Schiplaken - 13.30 uur.
Aan de kerk, waar voldoende parking aanwezig is, vertrekken we richting Kasteelweg. Indien het seizoen ons gunstig gestemd is kunnen we in die omgeving volop
genieten van de mooiste natuurlijke kleurenpracht in onze regio. Camera niet vergeten. Na de foto’s waar we voldoende tijd voor uittrekken, zetten we onze weg
verder via het Steentjesbos en mooie landelijke weggetjes, om na 6 km te eindigen
waar we begonnen.

De gemeente heeft voor 12 november plaatsen gereserveerd voor de Neos-leden. Dit
feest start om 12 uur in het ELEWIJTCENTER (Tervuursesteenweg 564). Het einde wordt
voorzien rond 16 uur.
Je kan enkel inschrijven door storting van 19 € p/p op het rekeningnummer van Neos Zemst.
(Naam, adres en geboortedatum vermelden aub). Je betaling geldt als inschrijving en dient
ten laatste op 15 oktober 2021 in ons bezit te zijn.

LIDGELD 2022
Het einde van 2021 nadert...
Dit betekent de hernieuwing van
het lidgeld.
Wil jij nog lid blijven en onze
Nieuwsbrief blijven ontvangen stort dan,
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Zie de Nieuwsbrief nr 1 van september, voor de omschrijving van deze wandeling.

Noteer nu reeds in uw
agenda!
Vrijdag 10 december - 13 uur

Kersthappening

vóór 15 november 2021,
35 € voor het 1e lid van het gezin
en 30 € voor de partner
op de rekening van Neos Zemst.

Catering: Kokovoko
Muzikale omlijsting:
Rudy Sterckx

Vermeld "lidgeld 2022" en de namen van
de personen voor wie je stort.

Meer informatie in de
Nieuwsbrief van november

Provinciale QUIZ
VOORRONDE

Neos Vlaams-Brabant
REGIO WEST
Zaal “De Kersepit” - Dorp 46
1745 Mazenzele (Opwijk)

Vrijdag 19 november 2022 - 14 uur
---Deelname (max.6) per ploeg:
penningmeester Leon Wilms - 0476 403 187
leonwilms@skynet.be
Uiterlijke datum van inschrijving bij de
penningmeester: 22 oktober 2021

