Dinsdag 9 februari
Voordracht:
ALASKA

De spreker is Didier Rombaut woonachtig te Eppegem. Hij is een gepensioneerd hogere officier
van het leger en tevens voorzitter van de Eppegemse vereniging "Open Oog"
Hij is erkend reisleider voor exploratiereizen. Een
van zijn recentste reizen is Alaska. Hij heeft
daarvan een boeiende fotoreportage gemaakt
welke hij aan onze leden zal toelichten.
Het gebied dat nu de staat Alaska vormt werd
circa 12.000 jaar geleden voor het eerst gekoloniseerd door Eskimovolkeren als de Yupik en Inuit
en door diverse indianenstammen. Zij bereikten
Alaska via de Beringlandbrug, de toen drooggevallen of dichtgevroren Beringstraat. De meesten
trokken uiteindelijk verder Noord- en ZuidAmerika in.
De eerste Europeanen die het gebied verkenden
kwamen uit Rusland. De Russen vestigden een
aantal nederzettingen in wat bekend werd als
Russisch-Amerika (of Russisch-Alaska).
Alaska werd op 9 april 1867 door de Verenigde
Staten van Rusland gekocht, op initiatief van Minister van Buitenlandse Zaken William Seward.
De VS betaalden slechts 7.200.072 dollar voor
het gebied, omdat Rusland dacht dat het land
weinig waard was. De aankoop van Alaska was
niet erg populair in de VS en werd wel Seward's

Folly genoemd. Op 3 januari 1959 werd het als
49e staat tot de Unie toegelaten.
In de tijd sinds de aankoop is gebleken hoe weinig er werkelijk voor het gebied is betaald. Goud,
steenkool, aardolie en andere natuurlijke hulpbronnen die nu in Alaska worden ontgonnen hebben de staat welvarend gemaakt. Bovendien was
de ligging van het gebied uiterst strategisch met
betrekking tot de Koude Oorlog. Als de aankoop
van Alaska niet had plaatsgevonden had de Sovjet-Unie een bruggenhoofd in Noord-Amerika
gehad.

ALASKA praktisch door Neos Zemst:
Waar? Zaal Amadeus Zemst (Bos), Spiltstraat 61
Om hoe laat? 14 uur stipt
Inschrijving? Niet nodig, maar breng buren,
vrienden en familie mee!
Deelnameprijs? Leden € 4, niet-leden € 5 ter
plaatse te betalen.

De reizen…
Goed nieuws! Ze gaan beide door!
Voor de reis naar de Moezel ontvangt u weldra
een definitief inschrijvingsformulier met daarbij
de nodige informatie over de reis. We rekenen
hier nog wel op enkele deelnemers extra… En we
maken er een gezellige vriendenreis van!
De deelnemers aan de reis naar Engeland kregen reeds het definitief inschrijvingsformulier en
de bijhorende informatie!
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Lidgeld 2010
Bijna alle leden hernieuwden het lidgeld voor
2010. Bedankt voor het vertrouwen in onze vereniging! Ben je toch het lidgeld vergeten te betalen, niet erg: doe het vandaag nog op rekening
001-5214249-90 van Neos Zemst. Het lidgeld is
nog altijd € 20 voor het eerste lid en € 16 voor het
tweede lid in het gezin. Zo vermijd je dat je de
volgende nieuwsbrief niet meer ontvangt… en
dus ook niet meer op de hoogte bent van onze
superinteressante activiteiten.
En wat onze activiteiten betreft: we vallen onmiddellijk met de deur in huis!

Maar globalisering biedt ook opportuniteiten.
Dirk Barrez is specialist ter zake. Aan de hand
van een DVD (uit een zelf gedraaide reportage),
geeft hij een analyse van de huidige globalisering
en legt hij de relatie met armoedebestrijding.
Daarbij wordt ook kort de werking van Trias belicht.

LIGGING:
Dirk
Barrez
is
schrijver
en
VRTtelevisiejournalist voor het programma Terzake.
In het verleden maakte hij ook tal van bijdragen
voor het actualiteitsmagazine Panorama. De jongste jaren publiceerde hij twee boeken over globalisering, over wat er fout loopt met de wereld en
wat we eraan kunnen doen, over de zogenaamde
antiglobaliseringsbeweging, haar alternatieven en
haar kansen op slagen: “De antwoorden van het

Dinsdag 12 januari
Voordracht:
GLOBALISERING
En
ARMOEDEBESTRIJDING

antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre” en
“Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw. Over
leven in de 21ste eeuw”. Onlangs kwam zijn laatste boek “Koe 80 heeft een probleem” uit.
Globalisering en armoedebestrijding praktisch
door Neos Zemst:
Waar? Zaal Amadeus Zemst (Bos), Spiltstraat 61
Om hoe laat? 14 uur stipt
Inschrijving? Niet nodig, maar breng buren,
vrienden en familie mee!
Deelnameprijs? Leden € 4, niet-leden € 5 te betalen aan de ingang.

van mogelijkheden, maar niet altijd voor de mensen uit de derde wereld. Integendeel, zij gaan
erop achteruit zodat wij vooruit kunnen gaan. En
de toekomst ziet er voorlopig niet rooskleurig uit:
de ongelijkheid neemt almaar toe.

Theater Korenmarkt is te vinden aan de Korenmarkt , nummer 14.
Als u komt vanaf de Brusselpoort en de
Hoogstraat, hebt u op de Korenmarkt langs uw
LINKER kant de grote muziekwinkel DE MONTE.
Staat u vlak VOÓR het uitstalraam van deze muziekhandel dan hebt u aan uw rechterhand een
klein straatje van maximum 2 meter breedte.Dit
steegje loopt dus NAAST de etalages van de muziekwinkel en eindigt op een binnenkoer, waar de
ingang is van de foyer van het theater.
Boven de ingang van dat steegje en dus op de
Korenmarkt hangt trouwens een groot bord van
het Theater Korenmarkt.
PARKING:

Van globalisering heeft iedereen wel al eens gehoord. Het heeft te maken met het feit dat de wereld een dorp is, dat onze manier van leven en
werken gevolgen heeft voor de hele wereld.
Maar wat is globalisering precies? Wat betekent
het voor ons? Wat betekent het voor de derde
wereld? Globalisering biedt immers een waaier

het theater als bijhorende foyer ter beschikking
staan voor de leden van Neos en hun vrienden.
Dit theater is een oude meubelfabriek die werd
omgebouwd tot een zaal met 50 plaatsen en een
bijhorende foyer waar u iets kan drinken aan democratische prijzen.

Donderdag 28 januari
TONEEL
LOVE ME TENDER
Neos-Zemst heeft die donderdagavond het Theater Korenmarkt afgehuurd. Dit betekent dat zowel
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Als VIP-leden hebben we voor jullie gezocht naar
een private parking en ook gevonden. Deze parking behoort tot de school Ursulinen en wordt
afgesloten door een hoog hek.
Om de bewaker van deze parking te helpen moet
u wel komen parkeren tussen 19.15 uur en 19.40
uur. Dan gaat het hek opnieuw dicht. Na de voorstelling spreken we af wanneer we terug naar de
parking gaan.
De parking is gelegen in de Sint-Jacobsstraat.
Vanaf de Brusselpoort komt u in de Hoogstraat.
Na een kleine 100 meter – en reeds de EERSTE
straat langs uw rechterkant vindt u deze éénrichtingsstraat.
De parking bevindt zich in die straat na 100 meter
langs de linkerkant.Daar staat een bestuurslid van
Neos u op te wachten. U keert dan te voet naar de
Hoogstraat om na 400 meter in het theater aan te
komen. De chauffeur kan de passagiers ook eerst
afzetten op de Korenmarkt. Dan is de parking in
de laatste straat links VOOR de Brusselpoort .
Daar het aantal parkeerplaatsen wel beperkt is
vragen we de leden om afspraken te maken en de
verplaatsing niet te maken met nagenoeg lege
wagens…
U mag natuurlijk ook elders parkeren.

TONEELSTUK: LOVE ME TENDER.
Dit is een lichtvoetige muzikale komedie met
zang en live begeleiding.
De zang wordt verzorgd door Ralf Pairiot en Danielle Martin, die liedjes vertolken over de laatste
50 jaar. Na elk liedje volgt een stukje toneel en zo
wordt een gans verhaal opgebouwd met een guitig happy-end.
Het verhaal :
Een weduwnaar van rond de zestig haalt samen
met zijn kleindochter herinneringen op aan zijn
leven en liefdes. Zijn verhalen worden geïllustreerd door liedjes uit de voorbije vijftig jaar en
van commentaar voorzien door zijn beste vrienden, zijn loodgieter en een schoolkameraad van
zijn kleindochter. Tot slot is er ook nog de nieuwe kuisvrouw die deze optimistische en muzikale
ode aan de liefde een happy end bezorgt.
Dit alles onder de regie van een bekende Hofstadenaar: André Mertens.
Love me tender praktisch door Neos Zemst:
PRIJZEN
Waar? Zie hoger
Om hoe laat? 20 uur
Inschrijving: Voor 12 EUR ( niet leden 13 EUR)
geniet u van een bijzondere voorstelling , een
voorbehouden parking in de omgeving , een
drankconsumptie en een hapje.BETALING EN
DUS INSCHRIJVING op 001-5214249-90 van
NEOS_ZEMST. DIT MOET GEBEUREN
VOOR 18 januari 2010.
Wij hopen dat jullie dit evenement zeker zullen
waarderen….maar denk eraan …er zijn maar 50
plaatsen. Snel betalen kan u een mooie avond
garanderen!
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