
Het einde van 2012 nadert
net zoals ieder jaar veel te snel.
En dat betekent de hernieuwing
van de lidgelden. Misschien
bent u de betaling uit het oog
verloren… Wil dan zo vriende-
lijk zijn om nu het lidgeld voor

Onze uitstap naar Turn-
hout kon 27 leden beko-
ren… De afwezigen hadden
echter ongelijk!

Het werd een plezante
reis. De menselijke geluiden
in de bus, zeker bij de terug-
reis, spraken boekdelen…

Turnhout is een rustig
stadje. Toch kwamen we,
dankzij de gids heel wat te
weten. En lekker eten voor
een redelijke prijs kan je er
ook.

Het speelkaartenmuseum
herbergt meer schatten dan
we konden vermoeden. Het
was zeker het bezoeken
waard.

We keerden allen met
een voldaan gemoed naar
huis.

“Koken met Neos
Zemst” kende geen succes.
Slechts 3 gegadigden schre-
ven in. We hadden er toch
wel een stuk of acht ver-
wacht, maar misschien is de
schrik om aan de slag te
gaan in de keuken toch te
groot… Joris en Angele wa-
ren nochtans erg enthousiast
en vonden het ook spijtig dat
deze activiteit niet kon door-
gaan… Misschien het vol-
gende werkjaar nog eens
proberen?

Ondertussen is “Een fo-
toshow maken met Magix”
aan de tweede sessie toe.
Zeven deelnemers waren bij
het einde erg enthousiast,
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Lidgeld 2013...

2013 te betalen op rekening
Neos Zemst met Iban BE34
0015 2142 4990 Bic GEBA-
BEBB. Het lidgeld blijft onge-
wijzigd: 25 euro voor het eer-
ste lid en 20 euro voor het
tweede lid in het gezin.

leerden heel wat bij en ke-
ken al uit naar de tweede
sessie. Het volgende werk-
jaar organiseren we “Een
video maken met Magix”.
Verschillende leden hebben
een videocamera en maken
soms prachtige beelden van
hun reizen of familiege-
beurtenissen. Maar wat doe
je dan met al die beelden?
Volgend werkjaar maken we
daar een mooie video mee
die je op tv en aan familie,
vrienden kan tonen…

We moesten de jaarlijk-
se familiale barbecue naar
een andere datum verplaat-
sen. Het wordt 4 augustus
2013. Noteer dat alvast in
jouw agenda, want we heb-
ben jouw steun hard nodig
voor onze werking! Be-
dankt.

Onze quizploeg behaal-
de de vierde plaats op ne-
gen. Goed zo! Proficiat aan
ons dapper ploegske !
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Kersthappening 2012 — Amadeus Zemst-Bos
Dinsdag 18 december 2012

WEER nieuw 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… We starten vanaf heden ook op de pe-
tanquenamiddagen met een kaartclub. Iedereen WELKOM!

P
rogramma.

15 uur: onthaal met
aperitief en een hapje

en het woordje van de voorzit-
ter.

14 uur: lekkere soep van de
kok.

14.30 uur: film met jaarover-
zicht activiteiten Neos Zemst.

15 uur: hoofdschotel: hertenra-
gout met groenten en kroketten.

16.15 uur: Moezelfilm met uit-
leg over de reis in 2013.

16.45 uur: Kerstgebak en kof-
fie/thee.

17.30 uur: optreden muzikaal
duo Heidi en Koen.

18.30 uur: gezellig nababbe-
len...

Deze activiteit is enkel voor
onze leden!

Over het muzikale duo hoe-
ven we weinig uitleg te geven,
zeker aan hen die er vorig jaar
bij waren… Heidi zingt en ani-
meert levendig het publiek.
Koen zorgt voor de instrumen-
tale begeleiding. Het program-
ma dat zij brengen is niet het-
zelfde als vorig jaar, al blijft de
kerststemming er natuurlijk wel
bij.

Wij nodigen u dan ook vrien-
delijk uit op deze topactiviteit
van Neos Zemst. Zorg dat u er
bij bent!

Inschrijven:
Door betaling van de kostprijs:
30 euro per lid via de rekening
van Neos Zemst Iban BE34
0015 2142 4990 Bic GEBA-
BEBB en dit vóór 7 december
2012.
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NIEUWJAARSDRINK 2013
Vrijdag 11 januari 2013 — Bibliotheek Zemst

dit van 15 uur tot 18
uur.

Wij voorzien de ver-
welkoming door onze
voorzitter Louis. Ver-
der voorzien wij enkele
korte toespraken door

de burgemeester en de
schepen voor senioren-
zaken. Doorlopend la-
ten wij filmpjes zien
van onze activiteiten in
2012. We toasten op
het nieuwe jaar 2013.
Gezellig samenzijn

met een hapje en een
drankje hoort er na-
tuurlijk ook bij.

Alle leden zijn WEL-
KOM op deze gratis
activiteit.

Neos Zemst nodigt al
haar leden van harte
uit op de jaarlijkse
nieuwjaarsdrink op
vrijdag 11 januari
2013 in de zaal van de
bibliotheek, School-
straat 23 te Zemst en

Grüsse aus Wien

Zaterdag 16 maart
trekt Neos naar de Sin-
gel in Antwerpen voor
het concert ‘Grüsse
aus Wien’ rond de
meeslepende muziek
van voornamelijk Ro-
bert Stolz.

Wie vroeger al
heeft deelgenomen aan

dit muziekfestijn, weet
dat deze Neos activiteit
een echte aanrader is.

We schrijven in
voor vertrek met de

bus op de parking in
Weerde. Geen parkeer-
problemen in Antwer-
pen dus. Het vertrekuur
van de bus wordt later
medegedeeld.

Hoe inschrijven?
De deelnameprijs is

57 euro per lid (ticket,
busvervoer en koffieta-
fel achteraf), niet-leden

betalen 62 euro. Stort
het bedrag vóór 1 ja-
nuari 2013 op reke-
ning van Neos Zemst
Iban BE34 0015 2142
4990 Bic GEBA-
BEBB.

Misschien is het wel
een geknipt cadeau om
van de familie te krij-
gen…?
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Voordracht: “Luisteren naar muziek”

Dinsdag 22 januari 2013 — Amadeus, Zemst-Bos

De musicoloog die
deze voordracht geeft
studeerde kunstgeschie-
denis en musicologie.
Hij was zanger bij de
Schola Cantorum Canta-
te Domino, is muziekre-
censent bij de Gazet van
Antwerpen en medewer-
ker van Klara. Daarnaast
is hij o.a. ook actief als
jurylid en schrijft hij re-
portages in verschillende
tijdschriften.

Het onderwerp dat hij
ons brengt is "Hoe luis-
teren naar muziek".

Door zijn passie voor
klassieke muziek sleept
hij ons mee om te luiste- ?

ren naar de opbouw en de uitstra-
ling van verschillende muziekstuk-
ken.

Werken van o.a. Rossini, Wag-
ner, Saint Saëns, Schubert, Mozart
en Mahler komen aan bod.

De voordracht praktisch met
Neos Zemst:

 Dinsdag 22 januari
 Zaal Amadeus, Spiltstraat

62 te Zemst-Bos
 Begin: 14.30 uur
 Toegang leden: 5 euro
 Toegang niet-leden: 7 eu-

ro
 U hoeft niet op voorhand

in te schrijven.

Wagner
Schubert

MozartSaint-Saëns

Ken je ook hun
voornamen??? CamilleSaint-Saëns

GustavMahler
WolfgangAmadeusMozart
FranzSchubert
RichardWagner

Mahler

Onze MOEZELREIS 2013...

Van dinsdag 23 april
2013 tot vrijdag 26 april
2013 (4 dagen/3 nachten)
verblijven we in volpension
aan de Moezel in Treis-
Karden in het Schloss-Hotel
Petry.

Op vraag zullen we tij-
dens de heenreis (23 april)
en/of Trier en/of Bernkastel-
Kues bezoeken.

Trier met zijn beroemde
Porta Nigra en Bernkastel
met oude vakwerkmanshuis-
jes. (Middagmaal wordt voor-
zien).

In de late namiddag arri-
veren we in het hotel. We
maken kennis en de kamers
worden verdeeld.

’s Avonds nemen we het
avondmaal in het hotel.

Woensdag 24 april ver-
trekken we richting Rijn
om Boppard te bezoeken en
wordt het middagmaal
opgediend aan de Loreley.
In de namiddag bezoeken
we de Burgruine Rheinfels
in St Goar.

We proberen tijdens
onze terugweg halt te hou-
den om wijn te proeven in
Müden (Sonneneck).

’s Avonds wordt ons
een Moselländisch Büffet
aangeboden.

Donderdag 25 april
bezoeken we Cochem en
maken we met de Express-
trein een rondrit door Co-
chem. Een boottocht staat
ook op het programma en

na het middageten wordt er
tijd voorzien om even door
de smalle winkelstraatjes te
lopen. Mogelijkheid om de
Senfmühle te bezoeken.

’s Avonds wacht ons een
Schlemmermenu.

Vrijdag 26 april bezoe-
ken we in de voormiddag
Treis-Karden (mogelijkheid
distilleerderij en/of Stiffmu-
seum) en na het middagmaal
vertrekken we huiswaarts.
( rond 19.30uur).

De prijs per persoon be-
draagt voor een tweeper-
soons-standaardkamer en
voor een één-persoons-
kamer: € 315. Opleg voor
een luxe-kamer is per per-

soon € 15 of in totaal per
persoon € 330.

In de prijs is begrepen:
heen- en terugreis, volpen-
sion, toegangsgelden, boot-
tocht, wijnproeverij, toe-
gangsgelden, verzekering,
drinkgeld chauffeur. Niet
inbegrepen zijn jullie per-
soonlijke uitgaven en drank.

Gelieve vóór 15 janua-
ri 2013 een voorschot te
storten van € 100 per deel-
nemer op rekening van
Neos Zemst.
Meer informatie en inlich-
tingen kunnen jullie beko-
men bij Louis Van Roost
(tel 015/61 39 71 of GSM
0496 55 51 30 of per e-mail
vanroostvan-
praet@scarlet.be.


