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Beste Leden,

U kunt het bijna niet geloven, maar
wanneer u deze nieuwsbrief in handen
neemt, is 2012 al een maand oud. We
gaan dus niet bij de pakken blijven zitten,
maar het spreekwoord “De tijd vliegt snel,
gebruik hem wel!” gaan we dan met onze
goede Neos-Zemst-gewoonte dan ook
simpel toepassen: lees hier dus meer
over onze geplande activiteiten. U en
ook onze toekomstige leden zijn van harte
welkom!

Het nieuwe jaar is al gestart en dus
werden de lidkaarten van onze leden
verdeeld. Indien u nog geen lidkaart heeft
ontvangen, gelieve dan ons secretariaat
te verwittigen, dan brengen wij dat zo snel
mogelijk in orde. Bel Joris op het GSM-
nummer 0496 84 75 90 of mail naar
neoszemst@skynet.be.

Misschien heeft u de betaling van uw
lidgeld uit het oog verloren… Breng dat
dan zo vlug mogelijk in orde, want anders
is dit uw laatste nieuwsbrief, en zeg nu
zelf: dat zou spijtig zijn.

Tijdens onze zeer geslaagde nieuw-
jaarsreceptie mochten we heel veel le-
den verwelkomen. We stelden vast dat
zowat iedereen graag bleef praten. Dat is
ook wat de bedoeling van Neos Zemst:
gezellig bij elkaar, praten over koetjes en
kalfjes, met elkaar kennismaken,… Spijtig
genoeg moesten we de zaal van de biblio-
theek om 18 uur ontruimen. We merkten
wel dat iedereen nog graag wat gebleven
was, maar het kon niet. Misschien moeten
we een tweetal keren per jaar een rustig
ontmoetingsmoment in onze activiteiten
inbouwen? We praten er in ieder geval
over op onze bestuursvergaderingen.

De gemeenteraadsverkiezingen
staan voor de deur. We zijn een senio-
renvereniging die zeer actief is wat uit-
stappen, sport, culturele evenementen,…
betreft, maar we vertegenwoordigen een
niet te verwaarlozen groep in de maat-
schappij en dus vinden we dat we onze
stem moeten laten horen aan de politiek
in Zemst.

We willen een werkgroep oprichten
die een document opstelt dat we aan
alle partijen in Zemst zullen bezorgen
met onze ideeën, wensen, noden,…
Daarom doen we een oproep aan onze
leden om mee te werken in die werk-
groep. U hoeft dus geen bestuurslid te
zijn! Bent u bereid om via Neos Zemst
uw steentje bij te dragen in de opbouw
van onze gemeente, neem dan snel con-
tact op met Joris via het e-mailadres of
het GSM-nummer dat u hiernaast in het
gele kader kunt vinden. De tijd dringt,
dus wacht niet langer en reageer! Be-
dankt!

Wie ons via het inschrijvingsformulier
een e-mailadres bezorgde, krijgt via die
weg regelmatig herinneringen toege-
stuurd. We weten echter niet of u die be-
richten wel ontvangt en of u ze leest…
Dringende berichten worden ook door-
gegeven via de bestuursverantwoordelij-
ken aan de leden zonder e-mailadres.
Vindt u het moeilijk om een elektronisch
bericht te lezen, te ontvangen, werd uw
adres gewijzigd, of misschien werkt uw
computer niet meer… laat het ons dan
weten via het secretariaat (zie weer de
gele kader hiernaast). We vinden het erg
belangrijk dat we alle leden tijdig kunnen
bereiken. Help ons dus een handje. Weer
bedankt!

We wensen u veel leesplezier met de
eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
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Met zo’n 15 leden vertrekken we op zon-
dag 12 februari naar de Elisatbethzaal te
Antwerpen. Vermits het de zaal is naast de
dierentuin, kunnen we ons eenvoudigweg
gemakkelijk met de trein verplaatsen.

We spreken af om 15.30 uur in het station
van Mechelen. We bestelden een groeps-
ticket, dus hoeft niemand aan het loket aan
te schuiven.

De tickets van de voorstelling bezorgen
we u ook in het station.

Geniet van de muziek!

Melodieën voor miljoenen
Zondag 12 februari 2012

Voordracht: Mysterieus Indonesië
Dinsdag 28 februari 2012

Indonesië is misschien wel
het land met de grootste ver-
scheidenheid in culturen, be-
volking, religies en landschap-
pen. Verspreid over meer dan
17.000 eilanden leven meer
dan 240 miljoen mensen.

We gaan op zoek naar de
monumentale gebouwen van
Borobudour en Prambanan op
het eiland Java. Vervolgens
speuren we naar de dodenver-
ering op Sulawezi, om tenslot-
te het eiland met meer tempels
dan huizen, Bali, te verkennen.
Er staan ook beelden van een
wandeling naar Ijen, waar de
hel de zwavel uitspuwt, op het
programma.

Didier Rombaut brengt ons
deze voordracht. We kennen
hem al van eerdere goede
voordrachten. We reizen sa-
men met hem op het witte
scherm naar deze enorme ei-
landengroep.

Vragen stellen achteraf is
eveneens mogelijk…

Deze voordracht praktisch
met Neos Zemst:

 Plaats: Zaal Amadeus,
Spiltstraat 61 te Zemst-
Bos

 Beginuur: 14 uur

 Toegang: 5 euro per
persoon voor onze le-
den, 7 euro voor niet-
leden.
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Voordracht: Mijn huis, mijn toekomst
Vrijdag 16 maart 2012

Wat staat er nog op ons
programma? (aanpassing 2)
Vaste data:
12 februari: Melodieën voor mil-
joenen
28 februari: Voordracht: “Indone-
sië”
16 maart: voordracht: “Mijn huis,
mijn toekomst”
20 maart: Voordracht: “Ecuador”
29 maart: Stadsbezoek: Dender-
monde met autobus.

3 april: Dauwwandeling: Vriezen-
broek
4 april: Passieconcerten Grimber-
gen
17-20 april: Moezelreis
26 april: Start petanqueseizoen
15 mei: Viering 5 jaar Neos
Zemst
25 mei: Tongeren
19 juni: Bezoek aan Luik en aan
het moderne station
22 juli: Jaarlijkse barbecue

En verder:
Stadsbezoek Leuven, fietstocht
naar de plantentuin van Meise.
En vergeet onze petanque-
namiddagen niet! Die starten op
donderdag 26 april… We komen
elke 2de en 4de donderdag van
de maand bij elkaar in het lokaal
van de WIK, Spiltstraat 280 te
Zemst-Laar. In het lokaal kunnen
we eveneens genieten van een
drankje naar keuze...

Dit is een organisatie van
NEOS vzw, nationaal secretariaat
in samenwerking met Neos Zemst.

Uit de pensioendebatten van
vorig jaar, georganiseerd door het
nationaal secretariaat, blijkt dat
veel senioren de eigen woning als
bepalend zien om rond te komen
met hun pensioen.

Daarnaast verkiezen de senio-
ren om zo lang mogelijk thuis te

wonen.
Het in stand houden, aanpas-

sen en opwaarderen van die eigen
woning is dus van groot belang om
van een comfortabele en zorgelo-
ze oude dag te kunnen genieten.

Neos organiseert daarom een
infosessie waarin experten het the-
ma “Mijn huis, mijn toekomst” van
uit verschillende invalshoeken be-
naderen en iedereen uitgenodigd
wordt hierover mee te debatteren.

“Mijn huis, mijn toekomst”,
praktisch door Neos Zemst:

- Vrijdag 16 maart 2012
- Begin om 14 uur
- Plaats: zaal Amadeus, Spiltstraat
61 te Zemst-Bos
- U wordt verwelkomd met koffie of
thee
- Toegang: leden 5 euro, niet-
leden 7 euro.

Voordracht: ECUADOR (Zuid-Amerika)
Dinsdag 20 maart 2012 14 uur Zaal Amadeus, Zemst-Bos

Toegang: leden 5 euro, niet-leden 7 euro.

stapte ze over naar de radio-
nieuwsdienst, waar ze zich ontpop-
te tot Latijns-Amerika-kenner. In
1992 ging ze aan de slag bij Ra-
dio3, de cultuurzender van de
VRT, waar ze vanaf 1995 "Het we-

In deze speciaal voor Neos ont-
wikkelde lezing legt Liesbet
Walckiers uit hoe het werk van
Trias in Ecuador past binnen een
grotere dynamiek in Latijns-
Amerika. Via een korte terugblik op
de geschiedenis van het continent
en aan de hand van voorbeelden
uit de actualiteit legt ze uit hoe in
gans dit continent de indianenbe-
volking haar rechten opeist.

Liesbet Walckiers studeerde
Romaanse filologie aan de KU Leu-
ven en gaf vijf jaar Franse les in het
middelbaar onderwijs. In 1971 wer-
den Liesbet Walckiers en Monique
Delvaux de eerste vrouwelijke jour-
nalisten bij het BRT-televisie-
nieuws. Een dik jaar later, in 1972,

reldbericht" samenstelde en pre-
senteerde. In datzelfde jaar- bracht
ze haar boek "Dansen op de vul-
kaan" uit, waarin ze de toestand in
Latijns-Amerika analyseert.

De afgelopen tien jaar doceerde
ze aan toekomstige journalisten
aan de Erasmus Hogeschool en
VLEKHO in Brussel en wordt ze
nog vaak gevraagd voor debatten
en lezingen over Latijns-Amerika.
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Alexiusbegijnhof en het bijhorend
museum.

Na een volledig middagmaal
met soep, hoofdschotel en dessert,
in de stad, worden wij meegeno-
men voor een geleid bezoek (met
proeverij) aan de familiale kasteel-
brouwerij Bosteels in Buggenhout
(brouwers van Kwak, Tripel Karme-
liet en Deus).

Wij ronden af met een vieruurtje
met koffie en taart. Terug in Weer-
de rond 19 u.

Op 29 maart 2012 maken wij
een gezellige en gevulde dagtrip
naar het land van Dendermonde.
Een unieke ervaring met voor elk
wat wils.

Wij vertrekken met de autocar
vanaf de parking aan d’ Oude
School te Weerde om 8.45 u.

Om 10 u worden wij in Den-
dermonde verwelkomd door onze
gids en getrakteerd op een kop
koffie en een koffiekoek.

Daarna bezoeken wij, bege-
leid, het stadhuis, het Sint-

Inschrijving door storting op
de rekening van Neos Zemst (zie
gele kader op bladzijde 1) van 47
€ voor de leden of 57 € voor niet
-leden, alles inbegrepen (ook mid-
dagmaal, proeven in de brouwerij)
behalve dranken bij het middag-
maal.

Uiterste datum van betaling:
20 februari 2012 .

Onze lentetrip naar DENDERMONDE
Donderdag 29 maart 2012

PASSIECONCERT Grimbergen
Woensdag 4 april 2012

Wij hopen u talrijk te ontmoeten
op deze eerste, zeer mooie en in-
teressante, lentetrip van 2012.

Voor ons jaarlijks passiecon-
cert gaan we opnieuw naar de
Abdijkerk van Grimbergen.

Midden in de goede week
brengt het 50 koppen tellende pro-
fessionele koor OCTOPUS er zijn
programma Crucifixus, o.l..v. Bert
Van Reyn met Karel Steylaerts,
cello solo.

Dit passieprogramma is opge-
bouwd uit 3 blokken, als het ware
3 kruisen, die telkens een eenheid
vormen over de stijlen heen. Oud
en nieuw sluiten naadloos aan en

de cello, hier misschien wel voor-
gesteld als lijdende Christus, in
een dialogerende rol met het koor
in Crucifixus van Lotti.

Ook enkele minder gebrachte
meditatieve werken op het pro-
gramma, zoals het beklijvende Sta-
bat Mater van Knudt Neystedt en
Svyati van John Tavener. In het
laatste blok wordt de cello alleen
gelaten en wordt het koor melan-
cholischer in transcripties van de
Rüchert Lieder van Gaston Mahler
en het Adagio for strings van Sa-
muel Barber.

Een passieconcert dat steeds
intenser wordt naar het einde toe
en dat niet snel zal loslaten.

PASSIECONCERT praktisch
met Neos Zemst:

Afspraak: om 20 uur aan de
ingang van de abdijkerk

Inschrijving:
Door storting op de rekening

van Neos Zemst (zie gele kader op
bladzijde 1) van 13 € voor de le-
den of 18 € voor niet-leden

Uiterste datum van betaling:
15 februari 2012 .

Maar… we willen er een lange
aangename avond van maken.
Daarom spreken we af met diege-
nen die het willen om 18 uur in
het FENIXHOF (aan de kerk). We
reserveren plaats in het restaurant.
Iedereen neemt een schotel naar
keuze ter plaatse te betalen. Wie
dus mee naar het restaurant wil,
moet dit dan ook laten weten aan:

Jeannine De Baeck:
telefoon 015 61 70 54,
GSM 0478 34 98 66
of e-mail fr.andries@skynet.be
en dit ook vóór 15 februari

Samen gezellig uit met Neos
Zemst! WELKOM.


