
Het einde van 2012 nadert
net zoals ieder jaar veel te snel.
En dat betekent de hernieuwing
van de lidgelden. Mogen we u
vragen vóór 5 november uw
lidgeld voor 2013 te betalen op
rekening Neos Zemst met Iban

De welzijnsbeurs in het
Ontmoetingscentrum te
Hofstade op 23 september
kende een groot succes.

Er was veel belang-
stelling van de inwoners
van Zemst. Men kon er heel
wat standen bezoeken om
informatie in te winnen.
Ook al zeggen we het zelf,
maar onze stand mocht ge-
zien worden…

Ook voor ons werd de
beurs een succes, want we
mochten op een week tijd
heel wat nieuwe leden van
Neos Zemst inschrijven....
De teller staat nu op 166
leden en dat aantal overtreft
onze stoutste verwachtingen,
want we hadden op 150 ge-
gokt tegen het einde van dit
jaar…

Welkom aan de nieuwe

Oktober 2012

166 leden !
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Lidgeld 2013...

BE34 0015 2142 4990 Bic GE-
BABEBB. Het lidgeld blijft
ongewijzigd: 25 euro voor het
eerste lid en 20 euro voor het
tweede lid in het gezin. Be-
dankt voor het tijdig reageren.

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

Overtveldt. Hij is ex-
hoofdredacteur van Knack,
voormalig hoofdredacteur
van het financieel-econo-
misch weekblad Trends.
Voordien werkte hij o.m.
voor een Belgische bank, een
Vlaamse KMO, een Britse
multinational en een Vlaam-
se werkgeversfederatie.

Hij is doctor in de econo-
mische wetenschappen
(Universiteit Antwerpen) en

schreef al diverse boeken,
zowel in het Nederlands
(Marktzege(n), Zes Aan-
klachten tegen de Antigloba-
listen en Maandag geen eco-
nomie meer?) als in het En-
gels (The Chicago School en

De voordracht handelt
over het (mogelijk) einde van
de euro als gevolg van con-
structiefouten die er van in
den beginne inzaten.

Het situeert de individuele
problemen als Griekenland
e.d. in breder perspectief.

Het benadrukt de rol van
Duitsland dat een cruciale
plaats inneemt.

De spreker is niemand
minder dan Johan Van

leden. Geniet van het aan-
bod van onze activiteiten!
Maak uw keuze. Tot weldra!



U hoeft de omleiding langs
Hombeek niet meer te nemen,
maar u moet wel nog langs Eppe-
gem omrijden; De weg langs
Zemst is nog onderbroken.

We ontvangen u met koffie of
thee. Breng gerust vrienden, fami-
lie of buren mee! Iedereen is
WELKOM en hoe meer volk, hoe
meer vreugd…
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Bernanke’s Test).

Voordracht “Het einde van
de euro?” praktisch met Neos
Dinsdag 23 oktober om 14 uur in
zaal Amadeus, Spiltstraat 61 te
Zemst-Bos

Inschrijving:
Niet nodig, u betaalt aan de

ingang: 5 € voor de leden, 7 € voor
niet-leden.

Daguitstap: TURNHOUT
Vrijdag 9 november 2012

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

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, Dorps-
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!

Nieuws van onze PETANQUEnamiddagen !
Voortaan spelen we het ganse jaar elke tweede en vierde donderdag van de maand aan
het lokaal van de WIK, Spiltstraat te Zemst-Laar. Bij slecht weer kunnen we binnen

babbelen, kaarten of een gezelschapsspel spelen...
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Een fotoshow maken met het softwareprogramma MAGIX

fotoshow. Eventuele pro-
blemen worden besproken.

Plaats:
In het lokaal van KWB

Weerde "Ons Huis", Kos-
tervoetweg te Weerde.
Kom je van de parking aan
het CC d'Oude School in de
Dorpsstraat, dan ga je links-
af, in de richting van de
kerk. Halverwege het rechte
stuk, op de rechterkant, is
de Kostervoetweg.

Voor wie?
Opdat de sessies vlot

zouden kunnen verlopen,
moet je toch wel een beetje
handig zijn met de pc!

Wat moet je kunnen?
- bestanden slepen naar
andere mappen
- mappen maken
- bestanden een naam geven
- weten hoe de Internet Ver-
kenner werkt
- op internet gericht kun-
nen zoeken
- een programma kunnen
downloaden van internet en
kunnen installeren

Je hoeft geen expert te
zijn, maar zeker geen be-
ginneling, want dan kan je
onmogelijk mee...

Je computer :
- liefst een laptop, maar een
desktop mag ook, maar dan
moet je natuurlijk ook het
scherm meebrengen…

Systeemvereisten:
De technische gegevens van
uw computer kunt u in het
configuratiescherm van uw
besturingssysteem nalezen.

Processor: vanaf 1,83 GHz
Werkgeheugen: 512 MB
Grafische kaart: inge-
bouwde grafische kaart met
een beeldschermresolutie
van minstens 1024x600
Schijfruimte: 1 GB vrije
schijfruimte voor de pro-
gramma-installatie
Optisch station: dvd-
station (alleen voor de in-
stallatie van de opgestuurde
versie)
Branden: cd-r/rw-, dvd-r/
rw-, dvd+r/rw- of dvd-ram-
brander (MPEG-2 na gratis
activering te gebruiken)
USB-interface: voor de
gegevensoverdracht van
digitale camera's en scan-
ners

Meebrengen:
- Je brengt je computer zelf
mee. Er zijn GEEN oefen-
computers aanwezig!
- een meerstekkige verleng-
kabel (voor de desktop
computer), anders is een
verlengkabel voldoende.
-schrijfgerief
- een 25-tal foto's over 1
onderwerp (bv kinderen,
natuur, huisdier,...) geno-
men met je digitaal fototoe-
stel. Neem de foto's liefst in
16:9 formaat (zet ze reeds
op je pc in een map met als
titel: "Fotoshowcursus").
-Een cd met instrumentale
muziek die past bij jouw
onderwerp.
- Enkele lege DVD-
schijfjes (min of plus, het
heeft geen belang)

Deelnamekosten:
Inschrijving:
Eenmalig: 5 euro voor

de leden van KWB en Neos

Zemst te betalen op reke-
ning Neos Zemst Iban
BE34 0015 2142 4990 Bic
GEBABEBB en dit vóór 5
november 2012

Het programma "Magix
Foto's op DVD MX De-
luxe":

- Kan je aankopen bij de
computerwinkel in Zemst-
centrum, Fnac, Media-
Markt, of bij het vroegere
computerwinkeltje MyCom.
Denk eraan dat het bij een
bestelling een tijdje (soms
enkele weken!) kan duren
vooraleer deze aankomt...
- Je kan het programma ook
gratis downloaden als
proefversie gedurende 30
dagen:
http://www.magix.com/be/
gratis-download/
Later kan je dan het pro-
gramma definitief aankopen
via de website of via een
winkel.
- De richtprijs is 70 euro.

Belangrijk:
- Je moet het programma
wel al geïnstalleerd hebben,
zodat we geen tijd verliezen
met het installeren. Heb je
hiermee problemen, neem
dan contact op met Joris:
neoszemst@skynet.be of
gsm 0496 84 75 90.
- Installeer het NEDER-
LANDSTALIG program-
ma (bij het installeren heb
je de keuze!. Dan hebben
we op de lessenreeks geen
taalproblemen!
-Joris zorgt voor de lessen.
Voor informatie kan je hem
bereiken op:

neoszemst@skynet.be

Je hebt een digitaal foto-
toestel en bij jouw reizen,
familiale gebeurtenissen,...
maak je foto's, maar wat
doe je dan met die karren-
vracht aan beelden?

KWB Weerde en Neos
Zemst willen je helpen.
Maak er een mooie foto-
show mee die je op DVD
kan branden, of maak een
MP4-film die je op je pc,
tablet-pc, laptop of een an-
der draagbaar toestel kunt
vertonen, of zet de foto-
show op internet…

Wanneer?
Een fotoshow leren ma-

ken, heb je niet zomaar in
een-twee-drie onder de
knie." Magix Foto's op
DVD MX" is een uitgebreid
programma dat zowel door
de beginner kan gebruikt
worden als door de meer
doorwinterde gebruiker.
Het is een kwestie van oefe-
ning.

Daarom deze lessen-
reeks die bestaat uit 3 ses-
sies die telkens doorgaan
van 9.30 uur stipt tot on-
geveer 16 uur, telkens op
een zaterdag. We onder-
breken even rond 12 uur
voor een uurtje. Je kan dan
even naar huis of gewoon je
boterhammen in de zaal
opeten. Er is drank verkrijg-
baar, maar je mag die ook
zelf meebrengen.

Data:
- 10 november: basishan-
delingen
- 17 november: trucs om
alles nog mooier te maken
- 23 februari 2013: terug-
komdag. Iedereen toont zijn

Staat het al in je agenda??? De KERSTHAPPENING 2012 van Neos Zemst is dit jaar op 18 december 2012 in de Amadeus te Zemst-
Bos. Om 13 uur beginnen we met het aperitief met warm hapje. Daarna volgt soep, de Moezelfilm, hoofdschotel (hertenragout met
kroketten), het optreden van het muzikale duo Heidi en Koen (jaja!), de film met het jaaroverzicht van activiteiten 2012 en we eindigen
met koffie en kerstgebak. Er volgt nog een uitnodiging zodat je weet hoe je moet inschrijven, maar schrijf de datum alvast in je agenda!



Pagina 4

Nieuwsbrief Neos Zemst - Zesde jaargang - Nummer 6

Koken met Neos Zemst — November 2012

Je kan niet koken, mis-
schien wel een eitje bakken
en koffie zetten, maar dat is
ongeveer alles. En dan plots
ben je alleen... Daar sta je
dan!

Misschien kan je bij je
kinderen gaan eten... of
naar de Lunch Garden of
een of ander restaurant
gaan... of een voorverpakte
schotel kopen in het groot-
warenhuis of de buurtwin-
kel... Maar zou het niet
veel gezonder zijn als je je
eigen potje kon koken???

Zo moeilijk is dat niet.
Met enkele eenvoudige
kneepjes en met het nodige
materiaal kan iedereen aan
de slag. Wij van Neos Zemst
gaan er ons samen achter
zetten!

Ben jij iemand met
voorlopig 2 linkerhanden
voor het koken en wil je
snel de "kunst van het ko-
ken " leren, schrijf dan in

voor "Koken met Neos
Zemst".

Wanneer?

Maandag 12, 19 en 26
november 2012.

Het is een lessenreeks,
dus je schrijft in voor de
reeks. We starten om 10 uur
stipt.

Tegen de middag zijn
we klaar en eten we op wat
we samen bereid hebben.

Kosten?

Inschrijven door het
betalen van 12 euro voor
onze leden, 16 euro voor
niet-leden en dit vóór 1
november 2012.

In het inschrijvingsgeld
is begrepen: de huur van de
zaal, de keuken en het
kookmateriaal. Niet inbe-
grepen zijn: de groenten,
het vlees, kruiden, boter,...
De aankoopprijs wordt per

sessie berekend, gedeeld
door het aantal aanwezige
deelnemers, en de dag zelf
afgerekend.

Aantal deelnemers?

We stellen het maxi-
mum op 12. Snel reageren
is dus de boodschap. Wie
heeft ingeschreven, krijgt
van ons nog een document
met verdere uitleg.

Wat doen we?

- We geven uitleg over het
minimum aan materiaal dat
je nodig hebt in de keuken.
- We bereiden een soep, een
hoofdgerecht en een des-
sert. Hierbij vertellen we je
ook hoe je op een eenvoudi-
ge manier variaties kan
aanbrengen.
- Hoe moet je de groenten
wassen, versnijden, sto-
ven,.. Hoe moet je vlees
bakken?
- Hoe kan je eenvoudig

variatie brengen in je aard-
appelgerecht?...
- We werken in 2 groepen
van elk 6 mannen/vrouwen
onder leiding van Joris en
Angele. Iedereen zal actief
bezig zijn en kunnen kijken
wat anderen aan het doen
zijn.
- We dekken de tafel en
proeven/eten samen wat de
klaargemaakte pot schaft.
- We ruimen samen op en
doen de vplledige afwas.
- Voor de tweede en derde
sessie krijg je de opdracht
om zelf naar de winkel te
gaan en enkele artikelen
prijsbewust te kopen.

Wat brengen we elke
sessie zeker mee?
- een aardappelmesje
- een snijplank
- een schort
- een keukenhanddoek
- zorg voor kledij die tegen
een stootje kan...
- Gemakkelijke schoenen
- Schrijfgerief (papier, pen)

Voordracht: Wat bij partnerverlies?
Dinsdag 20 november 2012

Een delikaat onderwerp. Notaris DE BRUYN zal deze voordracht geven. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Deze
voordracht gaat door in de Amadeus, Spiltstraat te Zemst-bos om 14 uur. Inschrijving is niet nodig. Toegang: leden 2 euro, niet-
leden 3 euro.

Toneel ‘t GROEIT Zemst — vrijdag 30 november 2012
“ ‘t Is weer show in den bungalow ”

Het verhaal speelt zich
af op een camping ergens in
Vlaanderen.

De meest gekende kliek
op deze camping is 'De
Magarine'.

Ze kennen mekaar door
en door vermits ze zowel
thuis als op de camping
allemaal in dezelfde straat
wonen. Er heerst orde bij

'De Magarine' en de onbe-
twistbare leider is de Lou.
Hij staat al het langst op de
camping en aan zijn gezag
valt niet te tornen. Bij het
begin van zo'n nieuw va-
kantie-zonder-zorgen, komt
er tussen al die keurige
bungalows een vervallen,
vieze, vuile caravan staan.

Wie is die onverlaat die
de rust van de magarinebe-

woners komt storen? Gène,
een nieuwe kampeerder die
altijd en overal gepest
werd, komt hier in een wes-
pennest terecht. Hij kan,
gelukkig maar, rekenen op
de steun van Daisy, het
idool van de camping – om
het tij te keren.

Tot slot valt alles in de
juiste plooi, want verdraag-
zaamheid overwint alles…

Inschrijven door beta-
ling van 8 euro op rekening
van Neos Zemst (zie voor-
aan) en dit vóór 23 novem-
ber 2012.

Samenkomst om 19.30
uur aan de ingang van de
parochiezaal, Kloosterstraat
in Zemst op vrijdag 30 no-
vember 2012. WELKOM!


