
Wat gaat de tijd toch snel
vooruit… Zo belandt Neos
Zemst al in zijn vierde
werkjaar!

Met 121 leden mogen we
toch bij de bloeiende
Zemstse verenigingen
gerekend worden. Boven-
dien mogen we - zonder
ijdel te willen worden -
toch zeggen dat we in ons
korte bestaan een respec-
tabel aantal activiteiten op
ons palmares hebben
staan. Het zijn stuk voor
stuk activiteiten die door
onze leden druk bijge-
woond en gewaardeerd
worden.

Ook voor het nieuwe
werkjaar hebben we een
ruime waaier aan keuze-
mogelijkheden!

Buiten de mogelijkheden
van september en oktober
die we hier uitgebreid aan
bod laten komen, staat er
dit nog op het programma:

NOVEMBER
- Computerlessen fotobe-

werking Picassa,
- Petanque/

gezelschapsspelen,
- Johan Stolz (Mechelen),
- Bezoek aan het Vlaams

Parlement en de VRT.

DECEMBER
- Voordracht Brazilië,

- Petanque/
gezelschapsspelen,

- Vierde Kersthappening.

JANUARI 2011
- Nieuw: nieuwjaarsdrink,
- Voordracht Psychiatrie +
voorstelling Diabolopro-

ject,
- Petanque/

gezelschapsspelen,

FEBRUARI
- Petanque/

gezelschapsspelen,
- Toneel Vilvoorde,

- Voordracht

MAART
- Petanque/

gezelschapsspelen,
- Voordracht: Edith Piaf.

APRIL
- Uitstap Gent,

-Dauwwandeling Schipla-
ken,

- Petanque/
gezelschapsspelen,
- Passieconcerten,

- Voordracht: Robot in het
operatiekwartier.

MEI
- Clubreis naar de Moezel,

- Petanque/
gezelschapsspelen,

- Wandeling Landelijk
Eppegem.

JUNI
- Uitstap West-

Vlaanderen,
- Petanque/

gezelschapsspelen,
- Reis met Vlaams-

Brabant naar de Baltische
Staten.

JULI
- Initiatie boogschieten

(Weerde)
- Petanque/

gezelschapsspelen,
- Jaarlijkse barbecue.

AUGUSTUS
- Fietstocht
- Petanque/

gezelschapsspelen.

Ons programma is natuur-
lijk vatbaar voor wijzigin-
gen. Activiteiten kunnen
aangevuld of verplaatst
worden en… wegvallen.

U bent in ieder geval
steeds WELKOM op
onze activiteiten! En
breng gerust kandidaat-
leden mee. U versterkt
onze vereniging, waarvoor
onze hartelijke dank!

Vierde jaargang...
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h e t W I K - l o k a a l t a f e l s p e l e n
(gezelschapsspelen) klaar liggen en
daarmee spelen, dat kan best ook leuk
zijn! Kom dus gerust eens een kijkje
nemen!

We spelen telkens de tweede en de vier-
de donderdag van de maand: dat is dus
op 9 en 23 september en op 8 en 22
oktober. WELKOM!

Info bij Jeannine: 0478/349866
fr.andries@skynet.be

Onze petanque-namiddagen gaan onver-
minderd voort onder leiding van Jean-
nine en Leon. We starten om 14 uur
en we eindigen meestal zo rond 17
uur. Plaats van de afspraak is nog altijd
het WIK-lokaal in de Spiltstraat te
Zemst-Laar (aan de basisschool De
Pimpernel). U gaat echter naar huis
wanneer u zelf wilt. Geen petanquebal-
len? Daar zorgen wij wel voor.

En is het slecht weer, dan hebben we in

Jan De Cock is een vrolijke veertiger die
enkele jaren geleden de wereld rond trok
van gevangenis naar gevangenis, op zoek
naar het leven achter tralies, van Zuid-
Afrika naar Moskou, van Polen naar Pa-
kistan, van Japan naar het Amerikaanse
continent, … en liet zich vrijwillig opslui-
ten om zich één te voelen met de gevange-
nen. Bij temperaturen schommelend van +
45 tot – 25 graden, door steppe en woes-
tijn, per boot of per fiets, zocht hij de ge-
vangenen op. Hij ontmoette kruimeldie-
ven, zakkenrollers en vliegtuigkapers en
deelde de cel gedurende dagen of weken
met muzikanten en acteurs, met huur-
moordenaars en moeders die eten stalen
voor hun kinderen.

Hij schreef hierover een boek “Hotel
Prison, wereldreis van een tralietrotter.”

Met deze reis en het boek wil Jan de we-
reld wakker schudden en ons laten besef-
fen wat een vergeten wereld de gevange-
niswereld is. En hoe ook wij misschien
ons steentje kunnen bijdragen tot een bete-

re wereld door eens af en toe aan hen te
denken zonder hen te veroordelen en door
te proberen hen een tweede kans te geven

Voor wereldreiziger Jan De Cock is de
gevangenis een bron van inspiratie en
innerlijke rijkdom. Van Hoogstraten tot
Kaapstad, van Melbourne tot Moskou of
Los Angeles: De Cock deelde wereldwijd
niet alleen lief en leed, maar ook de cel
met gevangenen. ‘Als je het hart van men-
sen kunt aanspreken, gebeuren er wonde-
ren, ook achter tralies.’vertelt de Ant-
werpse tralie-trotter.

Jan De Cock (°1964) verbleef als ontwik-
kelingswerker in Latijns-Amerika en Afri-
ka. Van straatopvoeder, onder meer bij
lijmsnuivende jongeren in Chili, naar ge-
vangeniswerker: het was maar een kleine
stap.

Hij trok in 2001-2002 wereldwijd langs
zo'n honderd gevangenissen en liet zich
vrijwillig opsluiten om 'van binnenuit' de
polsslag te voelen van mannen en vrou-

wen achter de tralies. Jan verbleef in 2005
één maand in een gevangenis in Noord-
Kivu in Congo. Over deze ervaringen
verschenen twee boeken: 'Hotel Prison' en
'De Kelders van Congo'. Jan geeft regel-
matig lezingen over dit onderwerp. Jan
werkt o.a. ook in het pastorale team in de
gevangenis van Antwerpen. Uit vele ge-
vangenissen bracht hij projecten met de
vraag tot ondersteuning mee. Sinds de
oprichting van de vzw Within-Without-
Walls is de projectenwerking meer ge-
structureerd en uitgebreid.

Info bij Rosa:
015/611832 rosa.andries@skynet.be

De inschrijvingen zijn reeds afgesloten.
Er zijn 19 deelnemers van onze vereni-
ging. Joris heeft de kaarten en bezorgt
ze u bij de ingang van het Elewijtcenter.
Hij zal daar klaar staan om 12.15 uur.
Het belooft een smakelijke en prettige
namiddag te worden

Info bij Joris:
0496/847590 of neoszemst@skynet.be
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Petanque (gezelschapsspelen)

Voordracht: Hotel Prison: Wereldreis van een tralietrotter

Seniorenfeest Zemst 14 september 2010

Deze voordracht gaat door in
zaal AMADEUS (Spiltstraat te
Zemst-Laar) op WOENSDAG
(uitzonderlijk!) 8 september
2010 om 14.30 uur. Toegang
leden: 4 euro, niet-leden: 5 euro
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Ontvangst Palm Brouwerij: 9.45 uur:
Introductiefilm, brouwerijbezoek met
gids , degustatie met 2 consumpties per
persoon van verschillende bieren of
frisdranken. Daarna bezoek met een
autotrein aan het prachtige park van
Diepensteyn en de stoeterij.

Middagmaal in het restaurant Palm
Brouwershof.

Menu:

Soep van de dag.(met brood)

Trio van brochettes (rund, varken, kip)
met geplette aardappels, basilicum, jon-
ge spinazie en Palmsausje, enz.

Tiramisu met crème van krieken Boon

Op uitdrukkelijk verzoek kunt u ook
opteren voor een vegetarische schotel.
(vermelden bij de inschrijving)

Dranken zijn in de prijs begrepen , maar
beperkt tot Palm en waters .

Mits extra betaling ter plaatse kunt u er
ook koffie en andere dranken bekomen.

In de namiddag bezoeken we Grega
Ham: bedrijfsfilm, rondleiding met
gids, drankje en proevertjes, mogelijk-
heid tot aankoop, koffie met koek voor
het vertrek

We vertrekken naar huis: rond 17 uur en
we hopen dan terug in Weerde te zijn
kort na 17.30 uur.

VERTREK:

Zoals gewoonlijk vertrekt de bus stipt

om 9 uur aan de parking in de Dorps-
straat in Weerde, rechtover d’Oude
School. Gelieve aanwezig te zijn om
8.45 uur

PRIJS:

40 EUR voor de leden en 43 EUR voor
de niet-leden.

INSCHRIJVEN:

U bent ingeschreven vanaf het ogenblik
dat uw geld tijdig gestort wordt op de
r e k e n i n g v a n N e o s - Z e m s t
001/5214249/90. (ofwel Iban BE34
0015 2142 4990 en Bic GEBABEBB )

DE INSCHRIJVINGEN WORDEN
AFGESLOTEN op 17 SEPTEM-
BER.

Er kunnen evenwel maar 50 personen
aanvaard worden door de bedrijven.
Dus wees er snel bij. Wie eerst betaalt,
is zeker dat hij mee kan… Dus niet
wachten en vandaag nog betalen, is de
boodschap!

Info bij Frans: 015/613005 en GSM
0498/638890; fdw@telenet.be.

Na het grote succes bij het bezoek aan
Colruyt, hebben we onder meer op aan-
raden van andere Neosverenigingen uit
Vlaams-Brabant voor deze bedrijven
gekozen. Onze collega’s waren echt
enthousiast over het warme onthaal dat
ze genoten tijdens hun bezoek aan deze
bedrijven. We willen daarom ook dit
aanbod op ons programma zetten.

Brouwerij Palm is een toeristische
trekpleister met 30.000 bezoekers per
jaar, waar een didactisch uitgerust be-
zoekerstraject gecombineerd wordt met
een bezoek aan de beroemde Brabantse
trekpaarden op de stoeterij van het kas-
teel Diepensteyn.

Grega Ham, vooral bekend van de Su-
perano-ham, is een ambachtelijk toch
hypermodern bedrijf van 4000 vierkante
meter en stelt 23 mensen te werk. Het
gidsen gebeurt op een eerder hilarische
manier , waarbij veel anekdotes verteld
worden.

PROGRAMMA:

Vertrek autobus: 9 uur
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Uitstap:
PALMBROUWERIJ en GREGA NV - 28 september

KlaraFestival Brussel - 16 september 2010

Het KlaraFestival heeft een sterke reputatie. Het programma, uiteraard

klassieke muziek, is zeer divers samengesteld. Wij kozen één specifiek

moment en unieke formule voor de leden van Vlaams-Brabant. Een mid-

dagconcert in De Munt met Andreas Staier, piano en Daniël Sepec, viool.

Vóór het concert bieden we u een koffie met koffiekoek aan en kan u inte-

kenen voor een geleid bezoek aan De Munt.

Er zijn 11 deelnemers ingeschreven. Joris staat met de kaarten klaar aan de

ingang om 10 uur. Info bij Joris: 0496/847590 of neoszemst@skynet.be



Programma:

Samenkomst om 9.35 uur aan de trappen van de lokettenzaal van station Brussel-
Centraal. Daar wacht ons een gids op van de VZW. Seniorencentrum. Verplaatsing met
de metro onder leiding van die gids richting Jubelpark. Daar we de verplaatsingen ma-
ken met het openbaar vervoer moet er niet zo veel te voet worden gegaan.

10 uur: bezoek aan het Nalanda instituut (tibetaans boedhisme), onthaal met hymala-
jathee en bezoek aan het Tibetaans centrum met plaatselijke gids.

11.30 uur: terug naar Brussel- Centrum met een korte wandeling (20 minuten) in de
Aziatische wijk (met gids). Mensen die moeilijk te been zijn, kunnen ondertussen uit-
rusten.

12.30 uur: middagmaal in Chinees Restaurant (Oosterse soep , hoofdschotel: keuze uit:
pikant varkensvlees, zoet-zure kip, rundvlees met soyascheuten, seizoensfruit en 1
drankje naar keuze).

14.30 uur: :rit naar de Heizelvlakte ( begeleid )

15.00 uur: geleid bezoek (met gids) aan de Japanse Toren en het Chinees Paviljoen.

17 uur: met gids en metro terug richting Centraal Station.

17.30 uur: we nemen afscheid van onze gids

INSCHRIJVING:

U bent ingeschreven vanaf het ogenblik dat uw geld (36 euro voor onze leden en 39
euro voor niet-leden) tijdig gestort wordt op de rekening van Neos-Zemst
001/5214249/90. (ofwel Iban BE34 0015 2142 4990 en Bic GEBABEBB )

Gelieve bij de inschrijving te vermelden: “gratis metro” of “metro betalen”. Zie
uitleg in grijze kader hiernaast!

INSCHRIJVINGEN WORDEN AFGESLOTEN OP 5 OKTOBER

De verplaatsing naar Brussel-Centraal gebeurt op eigen kosten en zal waarschijnlijk
door iedereen met de trein gebeuren.

Info bij Frans: 015/613005 en GSM 0498 638890; fdw@telenet.be.

van unieke beelden geeft ze toelichting bij
de procedure van moord tot straf. Het
publiek krijgt een verhoor te zien bij een
onderzoeksrechter, een echte autopsie
uitgevoerd door een wetsdokter en een
assisenzaak waar een jonge moordenaar
terechtstaat.

Met deze lezing wil Caroline Van den
Berghe de aanwezigen een beter inzicht
geven in de soms ingewikkelde wereld
van het gerecht.

Na afloop kan iedereen uiteraard vragen
stellen.

C a r o l i n e V a n d e n B e r g h e
(04/09/1969), licentiate communica-
tiewetenschappen VUB.

Let op!

Deze voordracht gaat uitzonderlijk
door op donderdag om 14.30 uur in het
zaaltje van de Heemkundige kring
(naast de bibliotheek in de Schoolstraat)
te Zemst (toegang 4 euro voor onze leden,
5 euro voor niet-leden)

Vanuit haar ervaring als verslaggever voor
het VRT TV Journaal en Koppen Justitie
schreef Caroline Van den Berghe het
boek: Op de getuigenstoel. Daarin getui-
gen 10 sleutelfiguren binnen justitie over
hun specifieke rol en taak in een moordon-
derzoek.

De lezing neemt de aanwezigen mee ach-
ter de schermen van justitie. Aan de hand

Sinds 1999 jour-
naliste voor VRT
TV Journaal ge-
specialiseerd in
juridische ver-
slaggeving. Volg-
de ondermeer het
proces Dutroux,
Hans Van Themsche, Pandy, Adam G.,
Ait Oud (moorden op Stacy en Natha-
lie) en alle grote gerechtelijke onder-
zoeken van de voorbije jaren zoals: het
onderzoek naar de moorden van Ro-
nald Janssen, Kim De Gelder, Els
Clottemans (parachutemoord)…

Info bij Rosa:
015/611832, rosa.andries@skynet.be

Voordracht: OP DE GETUIGENSTOEL - donderdag 28 oktober

Uitstap op 15 oktober:

NAAR HET VERRE OOSTEN….

MAAR WEL IN... BRUSSEL!

Vanaf 1 juli 2010 moeten ook de 65
plussers in het bezit zijn van een MO-
BIB-pass .

Deze moet vóór de dag van de uitstap in
bezit zijn , wil je gratis met het openbaar
vervoer reizen in Brussel. Het komt hier
op neer: u moet deze pass aanschaffen in
een Bootik.

U dient zich aan te melden met een pasfo-
to, uw identiteitskaart en 5 EUR betalen.
Dan reist u 5 jaar lang gratis in Brussel
met het openbaar vervoer.

Alle info en adressen van die bootiks
vindt u op de website www.mobib.be of
via het nummer 070/232000 of bij Frans
De Win.

De eerste vraag die de gids ons zal stellen
bij onze aankomst in Brussel zal zijn
“wie reist er gratis met de metro?
“Daarom al vermelden bij de inschrijving
aub.Anders gaan we te veel tijd verspelen
om te beslissen welk vervoerbewijs de
gids best aankoopt.
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Trein in Mechelen: om 9.08 uur, komt aan om
9.29 uur.

Trein in Hofstade : om 9 uur , stopt in Eppe-
gem om 9.13 en na overstap in Vilvoorde komt
aan in Brussel Centraal om 9.34 uur.

De verplaatsing met de metro zal ongeveer 2
EUR kosten voor de ganse dag en dit per per-
soon.


