
Het programma ziet er zo
uit:

 13 uur: opening
 15 uur: optreden van

DE BOEKTONS
 18 uur: sluiting wel-

zijnsbeurs
 Doorlopend: bezoek

aan de standen, dran-
ken, koffie, gebak
aan zeer democrati-
sche prijzen

De beurs is gratis toeganke-
lijk.

Er werden weer een aantal
filmpjes met Neos Zemst-
activiteiten op internet ge-
plaatst. Wilt u ze zien? Surf
dan naar onze eigen website:
www.neoszemst.be en klik op
“Bekijk TVJoris”.

Ook de uitstap naar Brus-
sel (5 oktober) mag niet verge-
ten worden. De afspraak is om
9 uur STIPT in het station van
Weerde.

Bekijk rustig onze volgen-
de activiteiten. Ze zijn de
moeite waard om er aan deel te
nemen. Tijdig inschrijven dus!

WELKOM!

Beste Leden,

Neos start met een extra
inspanning voor het aanwer-
ven van nieuwe leden. U
kreeg (of krijgt nog?) via Neos
nationaal samen met Neosma-
gazine een folder die u desge-
wenst kunt doorgeven aan bu-
ren, vrienden, familie,…

Ook Neos Zemst wil aan
deze actie meewerken. Daarom
hebben we een aantal docu-
mentatiemappen samengesteld
die u op eenvoudige vraag kunt
krijgen: via e-mail naar
neoszemst@skynet.be of gsm
0496847590 en zo dus kunt
doorgeven aan elke geïnteres-

seerde. Wie een nieuw lid
aanbrengt, ontvangt van ons
de enige echte Neosbalpen!

Naar aanleiding van de ge-
meenteraadsverkiezingen orga-
niseert Neos nationaal een en-
quête in verband met de na-
bijheid van allerlei diensten,
winkels en instanties. Dit en-
quêteformulier vindt u bij deze
nieuwsbrief. Wil zo vriendelijk
zijn deze in te vullen en te be-
zorgen aan ons secretariaat of
aan een bestuurslid in uw om-
geving.

Enkele leden vragen ons
wat promotie te maken voor
hun bridgeclub. Dat doen we
graag: lilywilly@skynet.be of
telefoon 015611960. Zie ook:
https://sites.google.com/site/
zenne/bridge.

Wanneer u deze nieuws-
brief leest, is de WELZIJNS-
BEURS misschien al voorbij…
Indien dat niet het geval is,
doen wij een warme oproep om
deze beurs te bezoeken. En
kom zeker langs op onze stand!
De beurs heeft plaats in het
Ontmoetingscentrum te Hofsta-
de.
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nieuwe leden,… Kortom, iedereen
die een toffe namiddag wil door-
brengen in de Amadeus, is wel-
kom!

We vragen 3 euro toegang,
kwestie van de onkosten wat bin-
nen de perken te houden. Vooraf
inschrijven hoeft deze keer niet.
Wie echter een film of foto’s wil
vertonen, kan dat, maar neem
a.u.b. eerst contact op met Joris (e
-mail: neoszemst@skynet.be of
GSM 0496847590) zodat we op
voorhand weten hoe we de namid-
dag best kunnen organiseren.
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De Moezel… Sicilië… Uitstap-
jes… ‘t Is weer voorbij die mooie
(?) zomer. Tijd dus om terug te
blikken op een aangename periode
die we samen doorbrachten.

We spreken af op dinsdag 9
oktober om 14 uur in zaal Ama-
deus te Zemst-Bos. We verwelko-
men u, beste deelnemers aan onze
reizen en uitstappen, met een kopje
koffie of thee. Maar niet alleen de
deelnemers zijn welkom! We reke-
nen ook op de aanwezigheid van
onze leden, van geïnteresseerden
aan onze reizen en uitstappen,

Films op DVD liefst niet langer
dan 40 minuten. Foto’s in een al-
bum kunnen natuurlijk ook meege-
bracht worden. Heerlijk om ze aan

tafel te bespreken!

Tijdens deze namiddag zullen
ook toekomstige activiteiten uit
ons jaarprogramma verduide-
lijkt worden. Vragen kunnen ge-
steld worden. Men kan ook interes-
sante activiteiten of ideeën aange-
ven. Welkom!

Foto– en filmnamiddag: Onze reizen
Dinsdag 9 oktober 2012

Met Neos Zemst op stap in de deelgemeenten van Zemst
Deel 1: dinsdag 16 oktober 2012

Gespreid over de komende ja-
ren richt NEOS-Zemst wandelin-
gen in om onze eigen dorpen en
wijken te leren kennen of te (her)
ontdekken.

Aan de hand van de wandelin-
gen uitgegeven door VVV-Zemst
en begeleid door een lokale gids
gaan we langs straatjes, paadjes,
pleintjes en onbekende weggetjes
van uw dorp, en dit alles wordt
aangevuld met menige weetjes,
tips en verhalen.

Uiteraard duiken we ook de
geschiedenis in van de deelge-
meente. Van waar komt de naam ?
hoelang bestaat het ? wie woonde
hier vroeger ?

Ook hebben we de nodige aan-
dacht voor de natuur. We stappen
langs velden, beemden, beken en
bossen en blijven stilstaan voor de
prachtige landschappen en snuiven
de geuren van de omgeving op.

De eerste wandeling gaat
door op dinsdag 16 oktober 2012
en uiteraard starten we met de
deelgemeente ZEMST.

Samenkomst om 13.15 uur
aan de Sint-Pieterskerk waar Ro-
ger Vankerckhoven ons het verhaal
van Zemst zal doen gevolgd door
korte bezoeken aan de kerk en het
gemeentehuis (met uitleg door de
gemeentesecretaris).

Vervolgens gaan we op stap
langs een verkorte route van het
Releghem wandelpad. De afstand
is een goede 5 kilometer. Er wordt
wel aangepast schoeisel aangera-
den.

Napraten over de wandeling (en
wellicht ook over de verkiezingsuit-
slag) doen we in het lokaal van de
Semse waar er iets kan geconsu-
meerd worden.

Deelname is gratis maar we
vragen wel dat deelnemers zich
op voorhand inschrijven via
neoszemst@skynet.be of GSM
0496847590.
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Toneel in DE PEOENE: “Bloed, zweet en tranen”
Donderdag 18 oktober 2012

Op ons jaarprogram-
ma staat steeds min-
stens een toneelvoor-
stelling geprogram-
meerd. Dit is ook zo in
dit nieuwe werkjaar.

Op donderdag 18
oktober gaan we naar
Mechelen. Het theater
bevindt zich in de Lan-
ge Schipstraat 71/73.

Inhoud van het to-
neelstuk:
Ex-wielrenner Marcel wil
zijn zoon zijn eigen verlo-
ren droom laten waar
maken, namelijk: Belgisch
Kampioen wielrennen

worden. Dat vraagt disci-
pline, doorzettingsver-
mogen, keiharde training
en vooral… geen tijd voor
vrienden, laat staan voor
‘een lief’! Rijden, stoem-
pen en... afzien. Dat is de
enige manier om die titel
te pakken!
Maar vlak voor de wed-
strijd slaan de stoppen
door.

Dit is een stuk waar
de volkse humor cen-
traal staat maar ook de
ernst van de heden-
daagse, sociale proble-
men niet worden ge-
schuwd. Vooroordelen
die sommigen tegen-
over iemands persoon-
lijke gevoelens hebben
zijn nog steeds (en he-
laas) brandend actueel.
Een stuk dat na jaren
nog steeds overeind
blijft; tijdloos en pre-
cies de gevoelens van
de hedendaagse mens
in de straat blijkt weer

te geven.

Zet u schrap voor
dit zeer luchtige maar
toch realistische ver-
haal.

Regisseur: Pier De
Kock

Auteur: Jaak Staal.
Jaak Staal is een
Vlaamse toneelauteur
uit Kapellen. Hij werk-
te lange tijd samen met
het Theater Zeemans-
huis in Antwerpen en
heeft een eigen toneel-
kring in Kapellen, Sta-
len Nagels, waar hij
sinds 1991 huisregis-
seur is. Zijn oeuvre
bestaat voornamelijk
uit tragikomische to-
neelstukken. Zijn be-
kendste werken zijn:

 Gelukkige Verjaar-
dag

 Een lachschotel

 Mijn broer draait

mij een loer

 Nachtvlinders

 De ondervraging

 Verloren Zielen

 Een vreemde luis in
huis

 Ziekelijk

 Bloed, zweet en
tranen

Naar het toneel met
Neos Zemst praktisch:

We komen samen
om 19 uur in de foyer
van het theater waar u
een drankje aangebo-
den krijgt. De voorstel-
ling begint om 20.15
uur stipt.

We huurden de gan-
se zaal, dus we rekenen
op een grote opkomst.

Inschrijven: door
betaling van 11 € per
lid (niet-leden betalen
14 €) op de rekening
van Neos Zemst (zie op
de eerste pagina) en dit
vóór 13 oktober 2012.

Voordracht: HET EINDE VAN DE EURO?
Zaal Amadeus dinsdag 23 oktober 2012 om 14 uur

De voordracht han-
delt over het (mogelijk)
einde van de euro als
gevolg van constructie-
fouten die er van in den
beginne inzaten.

Het situeert de indi-
viduele problemen als
Griekenland e.d. in bre-
der perspectief.

Het benadrukt de rol
van Duitsland dat een

cruciale plaats inneemt.

De spreker is nie-
mand minder dan Jo-
han Van Overtveldt.
Johan Van Overveldt is
hoofdredacteur van
Knack en voormalig

hoofdredacteur van het
financieel-economisch
weekblad Trends.
Voordien werkte hij
o.m. voor een Belgi-
sche bank, een Vlaamse
KMO, een Britse multi-
national en een Vlaam-
se werkgeversfederatie.

Hij is doctor in de
economische weten-
schappen (Universiteit
Antwerpen) en schreef

al diverse boeken, zo-
wel in het Nederlands
(Marktzege(n), Zes
Aanklachten tegen de
Antiglobalisten en
Maandag geen econo-
mie meer?) als in het
Engels (The Chicago
School en Bernanke’s
Test).

Voordracht “Het
einde van de euro?”
praktisch met Neos



Turnhout is ontstaan op
het kruispunt van twee
grote handelsroutes en in
de bescherming van het
jachtkasteel van de herto-
gen van Brabant dat
reeds voor 1110 zou heb-
ben bestaan. Dit jachtver-
leden wordt nog steeds
weerspiegeld in het wa-
pen van de stad. In onge-
veer 1212 verkreeg de
kleine gemeenschap zijn
stadsrechten van hertog
Hendrik I van Brabant. In
1338 werd het privilege
toegekend om op zater-
dag een markt te organi-
seren, een traditie die ook
nu nog in ere wordt ge-
houden. In 1466 be-
schreef een reiziger de
goedgebouwde huizen en
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hij telde vijf kerken.

Tegen de 16e eeuw was
Turnhout een rijk com-
mercieel centrum gewor-
den, maar het einde van
de eeuw brachten oorlog,
vuur, confiscaties en epi-
demieën. De onderdruk-
king en de Inquisitie de-
den vele progressieven
naar Nederland vluchten,
waardoor de streek rond
Turnhout verarmd ach-
terbleef. De stad en zijn
omgeving waren ver-
scheidene keren het to-
neel van gevechten, en
twee grote veldslagen
zijn naar Turnhout ge-
noemd: een in 1597 en
een in 1789. Beide wor-
den de Slag bij Turnhout
genoemd.

In 1830 werd België on-
afhankelijk, en Turnhout
viel net onder de nieuwe
grens met Nederland. In
de periode van vrede tus-
sen 1831 en 1914 werden

het Kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten (1844-
1846) en de spoorlijn
aangelegd (1855).

Op 1 januari 1859
verloor Turnhout een
deel van zijn grondge-
bied aan Oud-Turnhout
dat vanaf toen als zelf-
standige gemeente be-
staat. Het plan om Turn-
hout bij de fusie van ge-
meenten vanaf 1 januari
1977 samen te voegen
met Vosselaar, Oud-
Turnhout en Beerse ging
uiteindelijk niet door.

Programma:

09.30 – 10.30 uur: ont-
vangst met koffie + 
koffiekoek in Café-
Brasserie St. Pieter.
10.30 – 12.30 uur: Stads-
wandeling Turnhout
2012 met 2 gidsen.
12.30 – 14.30 uur: Lunch
in restaurant "de

Weerelt": soep, hoofd-
gerecht en dessert, één
glas wijn en water op
tafel.
14.30 – 16.00 uur: Rond-
leiding in het speel-
kaartenmuseum met 2
gidsen.
16.00 uur: terug naar
Weerde.

Uitstap naar Turnhout
ƉƌĂŬƟƐĐŚ� ŵĞƚ� EĞŽƐ�
Zemst:

s ĞƌƚƌĞŬ�ƐƟƉƚ�om 8 uur
op de parking aan het CC
d’Oude School, Dam-
straat te Weerde.

Inschrijven: door beta-
ling van 49 € per lid, niet-
leden betalen 59 € op
rekening van Neos Zemst
(nummer zie vooraan) en
dit vóór 1 november
2012. Let op: er zijn
maar 40 plaatsen be-
schikbaar!

Daguitstap: TURNHOUT
Vrijdag 9 november 2012

Zemst:

Dinsdag 23 oktober
om 14 uur in zaal Ama-
deus, Spiltstraat 61 te
Zemst-Bos

Inschrijving: niet no-
dig, u betaalt aan de in-
gang: 5 € voor de leden,

7 € voor niet-leden.
U hoeft de omleiding

langs Hombeek niet meer
te nemen, maar u moet
wel nog langs Eppegem
omrijden; De weg langs
Zemst is nog onderbro-
ken.

We ontvangen u met

Kent u een buur, familielid, vriend,… die lid kan/wil worden van Neos Zemst?
We hebben ongelooflijke solden: nu lidgeld betalen is lid zijn tot einde december 2013

Kijk op www.neoszemst.be voor alle informatie...

koffie of thee. Breng ge-
rust vrienden, familie of
buren mee! Iedereen is
WELKOM en hoe meer
volk, hoe meer vreugd…

Luisteren naar een
spreker en er daarna uw
bedenkingen bij maken;
dat kan bij Neos Zemst!


