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In dit nummer:

Met het aantreden van de herfst komt ook ons
nieuw programma op kruissnelheid. Jullie
hebben al kunnen proeven van onze Algemene
Ledenvergadering in september alsook van onze
After Corona activiteit, een gewaardeerde lezing
over “vliegen” en een bedrijfsbezoek bij choco-
latier Balerdon. Niettegenstaande de corona-
schrik er bij sommige leden nog een beetje inzit,
mogen we voor de voorbije activiteiten toch van
een succes spreken. Over het optreden van Con-
nie Neefs, op 2 november in de Melkerij, bren-
gen wij in volgende Nieuwsbrief een uitgebreid
verslag.

Maar… dat is verleden tijd en ik kan jullie zeggen
dat er nog heel wat interessante activiteiten op
komst zijn. Lees onze nieuwsbrieven daarvoor
met veel aandacht.

De eerstkomende activiteit is onze SENIORENWANDELING op 18 november 2021 die
spijtig genoeg samen valt met de laatste dag van onze GASTRONOMISCHE
DRIEDAAGSE in Bütgenbach die doorgaat van 16 tot en met 18 november 2021. En
natuurlijk niet te vergeten onze KERSTHAPPENING op 10 december 2021. 

Ook bij onze sportactiviteiten, zoals wandelen en petanquen zien we een groei
in het aantal deelnemers. Mens Sana in Corpore Sano  (GEZONDE GEEST IN EEN

GEZOND LICHAAM) is dus ook van toepassing bij Neos Zemst.

De start van het nieuwe werkjaar brengt natuurlijk ook een verlenging van
het lidmaatschap mee. Wil je van al onze activiteiten, naar believen, blijven
genieten? Stort dan 35 € voor het eerste lid en 30 € voor de bijhorende part-
ner. Wij zijn van 184 leden met de herstart (coronatijd) nu terug naar 199 leden
gegaan. Stort dus het bedrag vóór 15 november op de rekening van Neos
Zemst (zie rek.nr. hiernaast). Zo ben je in orde tot 31 december 2022. Wij willen
jullie zeker heel graag terugzien op onze diverse activiteiten.

Niet alleen ons ledenaantal is terug gestegen, maar positief is ook dat het
bestuur sinds september 2021 reeds met 3 personen uitgebreid werd. Met dank
aan Ann, Pol en Angèle zijn we dus terug met 9 bestuursleden. 

Zeer belangrijk ook willen we vlot met jullie kunnen blijven communiceren.
Geef daarom alle eventuele wijzigingen, zoals adres – tel.nr. – email – of zelfs
bankrekening (voor eventuele terugbetalingen!) enz… zo snel mogelijk door.
Dit kan vele problemen/misverstanden vermijden.

Geniet van de prachtige herfstkleuren en het ritselen
van de afgevallen bladeren.

Uw voorzitter Alex Houthuys

Vanaf heden maakt ook

Angèle Verbeeck
uit Eppegem, deel uit 

van het Neos Zemst bestuur.

Nog goed nieuws!

Dat de natuur 
stilaan naar zijn 

winterslaap toegaat
is zeker, 

maar dit telt niet 
voor Neos Zemst.
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Post Corona activiteit
5 oktober

De opkomst voor deze Post Corona activiteit, vooral van Neos-
leden, lag beneden alle verwachtingen. Dat verraste ons. Het
bestuur had nochthans grote inspanningen gedaan om met een
minimum inschrijvingsgeld er een gevarieerde en succesvolle 
activiteit van te maken. 

Er werd gezorgd voor elk wat wils, zoals:
-  een gezellige locatie, vrij drankgebruik en goede bediening van
Kokovoko versnaperingen,

-  kennismaking met Martin De Looze, algemeen directeur 
Neos Nationaal, als begenadigd gastspreker, 

-  optreden van Fun & Design, voor sommigen goed, voor anderen 
ondermaats,

-  10 geïnteresseerden, waarvan er 7 nog dezelfde dag Neos-lid 
zijn geworden,

-  het inschrijvingsgeld dat, volgens afspraak, wordt overgemaakt
aan Zemstse sociale doelen.

Besluit:een activiteit in een tanende Post Coronatijd, die de 
naweeën van 18 maanden Corona nog meedraagt.

Het was buiten mooi weer, maar toch wist Albert CLUCKERS
voor een 40-tal geïnteresseerden binnen het mooie weer te
maken door zijn enthousiaste uiteenzetting over het vliegen
(achter de schermen). 

Je vraagt je wel eens af hoe alles op de luchthaven wordt geor-
ganiseerd  en  hoeveel  dat  allemaal  wel  kost.  Albert  wist
hierover uit ervaring te vertellen en verschillende onder ons
konden af en toe een verwonderende AHHHH en OHHHH, niet
onderdrukken. Voor de meesten een echte openbaring.

Ook het vliegen zelf kwam aan bod. Ik kan je verzekeren, mijn
lichte vliegangst heeft plaats gemaakt voor een gevoel van
veiligheid als je ziet wat er allemaal voor de veiligheid is geor-
ganiseerd.

Op het einde kregen we nog een filmpje te zien hoe piloten,
ook in zeer moeilijke weersomstandigheden, hun vliegtuig
veilig aan de grond kunnen zetten. 

We hebben er van genoten en veel bijgeleerd. Bedankt Albert,
de afwezigen hadden ongelijk.      PAUL

Vo
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“Vliegen” achter de schermen
19 oktober

Na een vertrek met vertraging, door 2 niet opgedaagde
personen, zijn we dankzij onze sympathieke/pientere
chauffeur toch nog tijdig ter plaatse gekomen. 

Bij Balerdon werden we warm onthaald met koffie. Een
deskundige uitleg over hoe de cacaobonen ontstaan,
waar ze vandaan komen en hoe ze geselecteerd worden,
konden we genieten van proevertjes met verschillende
smaken. 

Na deze proevertjes werden we verwend met een lekker
soepje gevolgd door een warm en/of koud buffet. Daar-
bij konden we ook proeven van een “Balerdonneke”, een
pittig biertje ergens in de klasse van de Duvel. 

Na deze overheerlijke lunch en het afrekenen van de
gekochte pralines keerden we terug naar Weerde. Zoals
steeds iedereen voldaan en tevreden, 
en ….. afwezigen hadden weer ongelijk. 

ALEX

27 oktober

Uitstap naar 
Balerdon
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Hombeek-Heike - 7 oktober

28 oktober

Dinsdag 10 december 2021
WIK-lokaal  - Spiltstraat 280 -  Zemst-Laar 

13.00 uur  -  Deuren: 12.45 uur

Catering:
KOKOVOKO

Muzikale 
opluistering: 
Rudi STERCKX

Deelname:

Leden: 59 €
Niet-leden: 65 €
Te storten op de 
rekening van 
Neos Zemst 
vóór 2 december
2021.

Het feestmenu bestaat uit:

APERITIEF

*
HAPJES VAN DE CHEF

*

GEMARINEERDE ZALM GRAVAD LAX /
TIERENTEYN MOSTERD / FRISSÉ SALADE

*

ROULADE VAN MECHELSE KOEKOEK / 
PARFAIT AARDAPPELKROKETJES / 

BEUKENZWAM

*

NAMELAKA VAN WITTE CHOCOLADE / 
VIJG / ZWARTE BES

*
KOFFIE

---
WIJN EN WATER AAN TAFEL

KK ersthappeningersthappening

ANDRE RIEU
– SPORTPALEIS ANTWERPEN –
ZONDAG 09/01/2022 – 19 uur

André Rieu een volledig nieuwe show, waarin de
charismatische dirigent en violist samen met zijn
Johann Strauss-orkest alle registers zal open-
trekken.

Op het programma staan de mooiste songs uit
film, musical, opera en operette en uiteraard
ook de grootste traditionele klassiekers.

Kostprijs bedraagt  104 € voor ingangsticket,
de busreis en een warme dagschotel.

Inschrijven op dit mooie evenement kan, door
vóór 15 november 2021, de som van 104 € over
te schrijven op rekening van Neos Zemst 
met vermelding van uw naam en André Rieu. 

Opgepast de plaatsen zijn beperkt, de datum
van overschrijving bepaalt de volgorde.

U krijgt tijdig de nodige praktische reisinfor-
matie; waar en wanneer vertrek van de bus,
enz…

WANDELEN / PETANQUEN

Komt zo...



* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS

2021 Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

16 -17 -18 nov. Gastron. 3-daagse Bütgenbach 7.30 uur 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be

do 18 november Seniorenwandeling Releghempad 13.30 uur Vrije deelname Organisatie Neos Zemst in het kader van de Seniorenweek

vrij 10 december Kersthappening Wik-lokaal 13.00 uur 2 december 0477 742 060 zemst@neosclub.be

vrij 7 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie Wik-lokaal Info volgt

zo 9 januari André Rieu Antwerpen 15 november Info volgt 0477 742 060     zemst@neosclub.be

wo 19 januari Bezoek Lauwers Info volgt

Wandelen: 1ste en 3de donderdag     - 13.30 uur (winterperiode)

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706

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:      11 november

25 november

9 december
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WANDELING IN HET TEKEN VAN DE SENIORENWEEK.

Donderdag 18 november - Deel v.h. Releghempad - Zemst - 13.30 uur
Vertrek in Zemst aan de Semse, Schoolstraat 17. Via de Kloosterstraat volgen wij de
Zenne met rechts de samenkomst van de afleidingszenne, links prachtige vloeiweiden
en aan de overkant de kapel van O.-L.-Vrouw-in-het-Hammeken. We verlaten het jaag-
pad aan het “Waterken” en gaan richting kasteel Releghem. Aan het kruispunt Konij-
nenstraat/Hoogstraat nemen we richting Centrum. Afstand + 6,3 km. Voor en na de
wandeling is de Semse uitzonderlijk open.

Donderdag 2 december - Battel - 13.30 uur
Deze wandeling komt uit het wandelnetwerk"Rivierenland" en volgt de nummers 130
- 88 - 87 - 132 - 130 over een afstand van 6,6 km
We vertrekken aan de kerk van Battel en volgen het kanaal Leuven-Dijle over een af-
stand van 2,8 km tot aan het Zennegat. Aan het Zennegat slaan we rechts af naar de
Dijle en volgen de dijk tussen het overstromingsgebied en de Dijle gedurende 3 km.
Dit leidt ons terug naar het vertrekpunt. In den Biechtstoel kunnen we terug op tem-
peratuur komen bij een warm of koud natje.

Op donderdag 16 december 2021 is verantwoordelijke Gilbert met verlof. Dit is geen reden om niet te gaan wandelen...

De nieuwe bestuursleden Ann en Paul zullen een wandeling voorbereiden en begeleiden in Melsbroek, het geboortedorp
van Paul. Het is een gemakkelijke wandeling van 6,5 km. Samenkomst en vertrek aan de Sint-Martinuskerk, Verheylen-
straat 113, Melsbroek om 13.30 uur (parking en café ter plaatse).

Het einde van 2021 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/haar lidgeld voor 2022. Ook mochten wij alweer
een aantal nieuwe namen aan de ledenlijst toevoegen.

Wil jij nog lid blijven en onze nieuwsbrief blijven ont-
vangen, stort dan vóór 15 november 2021 35 € voor
het 1e lid van het gezin en 30 € voor het 2e lid, op
de rekening van Neos Zemst. 

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

Hernieuwing

lidgeld 

2022

Neos-informatie nodig
voor je familie, buren, of kennissen?...

Op elke activiteit liggen er 
kennismakingsbrochures ter beschikking.

!!


