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De kemels dansen…
Met de computer een
nieuwsbrief samenstellen
biedt vele mogelijkhe-
den. Waar is de tijd dat
we op onze typmachine
de fouten met Tipp-ex
moesten verbeteren!
Soms was het een knoei-
werk en moesten we her-
beginnen.

En ja, in het leger
moest je niet snel kun-
nen typen, maar wel ver-
zorgd. En met halve aan-
slagen a.u.b., want het
moest mooi gecentreerd
zijn. ’t Had wel het voor-
deel dat ik in de gelegen-

Van de redactie...
heid was om regelmatig
een brief naar mijn lief
(nog altijd mijn vrouw!)
te typen. ‘t Schijnt dat ze
die nog altijd heeft.
Waar weet ik niet, mis-
schien op een geheime
plek hier in huis…

De computer is dus
handig… Alhoewel…
Over een fout wordt ge-
makkelijk overgekeken:
een dinsdag die een vrij-
dag moet zijn… En als je
dan door “kopiëren” en
“plakken” een e-mail
verzendt met weer die
verkeerde dag, dan ris-
keer je dat slechts enkele

uren later de telefoon en
tegelijkertijd de GSM
roodgloeiend staan. Le-
den die terecht duidelijk-
heid willen! Sorry dus!

De nieuwjaarsrecep-
tie werd een groot suc-
ces. Rustig van een natje
genieten bij een vriende-
lijke babbel, kennisma-
ken met andere mensen,
v r i endsch apsband en
smeden,… Dit is zeker
voor herhaling vatbaar!
En wie het nog even te-
rug wil beleven: kijk
even snel op internet
http://www.tvzemst.be.

DE CM-THUISZORGWINKEL
Boortmeerbeek - Donderdag 10 februari 2011

Thuis blijven wonen.
We willen het allemaal
zolang mogelijk. Maar
om dat comfortabel te
kunnen, hebben we soms
hulpmiddelen nodig voor
dagdagelijkse handelin-
gen, bij de verzorging,
bij het werk of bij een
hobby. De Thuiszorg-
winkel van de CM is een
verkoops- en informatie-
centrum van medisch-

technische hulpmidde-
len. Je kan er ook hulp-
middelen uitlenen. Rol-
stoelverstrekkers, banda-
gisten, orthopedisten,
adviseurs en technici
bieden soms verbazend
simpele oplossingen
voor wat eerst onoverko-
melijke hindernissen ble-
ken…

Heel wat thuiszorg-
winkels geven groepen

de mogelijkheid een be-
zoekje te brengen aan
de winkel. Zo kan je zelf
een idee vormen van de
werkwijze én een kijkje-
nemen in het aanbod.

Wij, van Neos Zemst
gaan dat ook daadwerke-
lijk doen op 10 februari!
We rijden met eigen
vervoer en komen sa-
men op de parking in
de Dorpsstraat in
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Weerde (aan het CC d’Oude
School) om 13.30 uur. Wie
geen wagen heeft kan zeker met
iemand mee! En omdat we echt
milieubewust zijn, rijden we
liever met 5 wagens, dan met
10! Er moet geparkeerd worden
aan de achterzijde van het ge-
bouw, waar ook de ingang is
voor het zaaltje boven de win-

kel waar de uitleg gegeven
wordt.

We worden ontvangen met
een tas koffie, daarna is er een
videofilm, en dan volgt een
rondleiding in de winkel. Dit
alles samen zou 2 uur duren en
is volledig gratis.
Info bij Lutgart: 0478/441322,
Claes.thomassen@telenet.be

zittingzalen zijn te bereiken via
de centrale hal of 'salle des pas
perdus'. In de volksmond wordt
het nieuwe justitiepaleis "de
frietzakskes" of het vlinderpa-
leis genoemd. De tweede naam
heeft te maken met het boven-
aanzicht. Vanuit de lucht ge-
zien, of op een grondplan, doen
de zes vleugels aan een vlinder
denken.

De haven van Antwerpen
is de grootste zeehaven in Bel-
gië en de tweede haven in Eu-
ropa, na Rotterdam. In 2009

Antwerpen
Justitiepaleis en de haven
Donderdag 3 maart 2011

Het nieuwe Antwerpse jus-
titiepaleis is een gerechtsge-
bouw gelegen in het zuiden van
de stad Antwerpen aan de Boli-
varplaats waar vroeger het
Zuidstation was. Het gebouw is
ontworpen door architect Ri-
chard Rogers. Hij ontwierp te-
vens gebouwen zoals het Centre
Pompidou in parijs en de Mille-
nium Dome in Londen. Het
nieuwe Antwerpse justitiepaleis
wordt beschouwd als een van de
architecturale hoogtepunten in
België van de 21ste eeuw.

Het bestaat uit 6 grote, gla-
zen vleugels van 4 verdiepingen
hoog. Een belangrijk herken-
ningspunt van het nieuwe justi-
tiepaleis zijn de 6 'punthoeden',
gelegen boven de grote zitting-
zalen. Naast deze 6 grote
schaaldaken zijn er nog 26 klei-
nere schaaldaken, gelegen bo-
ven de kleinere zittingzalen. De

had de haven van Antwerpen
een overslag van bijna 158 mil-
joen ton. Voor stukgoed is Ant-
werpen een van de grootste ha-
vens van Europa, voor overslag
van stortgoederen is ze minder
belangrijk.

De haven is verbonden met
de Noordzee via de Wester-
schelde. De haven van Antwer-
pen speelt een belangrijke rol in
de internationale handel. Ze is

diep in het binnenland gelegen
waardoor de af te leggen afstan-
den voor spoor- of wegvervoer
opmerkelijk verminderen. Dit
speelt in het voordeel van het
containervervoer, dat veel ge-
bruik maakt van deze transport-
mogelijkheden. Het container-
vervoer is vanaf de jaren ’50
sterk toegenomen, en dit groten-
deels door de toenmalige Waal-
se economie. Eenheidsladingen
zijn nu eenmaal makkelijker te
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vervoeren en eenvoudiger te
behandelen. Niet alleen de tra-
ditionele producten, zoals tex-
tiel en elektronica, worden per
container vervoerd maar ook
vruchten, luxeauto’s en andere
nieuwe producten verschijnen
op de containermarkt.

Neos Zemst naar Antwerpen
praktisch:

een algemeen beeld van de
werking van de haven met een
videofilm en een geleid bezoek
aan de tentoonstellingsruimte.
Daarna volgt een begeleide
rondrit met de autocar door de
haven.

Om 12.30 uur is de lunch in
het havencentrum (belegde
broodjes met koffie of thee).

We worden aan het justitie-
paleis opgewacht om 14.15 uur
door een advocate, die ons zal
rondleiden in het grootse ge-
bouw. Het einde van het be-
zoek is voorzien om 16.15 uur
waarna we met de bus huis-
waarts keren.

Uitstap op 3 maart. Het ver-
trekpunt is om 8.30 uur op de
parking in de Dorpsstraat
(d'Oude School) in Weerde.
Vandaar rijden we naar het Ha-
vencentrum Lillo. We krijgen

De totale prijs bedraagt 39
euro per persoon te storten
vóór 24 februari op rekening
van Neos Zemst Iban BE34
0015 2142 4990 en Bic GEBA-
BEBB

Edith Piaf
Een unieke voordracht in zaal Amadeus

Dinsdag 15 maart 2011

Meisje Mus, la môme Piaf, een hommage aan Edith Piaf
Ze was amper 1m50 groot

maar straalde een kracht uit
waaraan geen enkel publiek
kon weerstaan en een charme
waarvoor vele mannen bezwe-
ken.

Bij haar geboorte lachten de
geluksfeeën haar niet toe. In de
sloppen van Belleville, mid-
denin “la grande guerre”, ver-
wekt tijdens een militair verlof
van een toevallige vader-
straatartiest, met een straalzatte
straatzangeres als moeder. Niet
bevorderlijk voor een schitte-
rende carrière in de wereld van
de showbizz. Als je dan op je
vijftiende voor je eigen inkom-
sten gaat zorgen, met als enig
talent een stem als een scheeps-
klok, dan moet je ferm van je

kunnen afbijten om het zo ver
te schoppen. Dan moet je een
straatmus zijn die kan zingen
als een kanarievogel.

Welke innerlijke kracht,
welk heilig vuur bezielden of-
belichaamden haar? Welke
energiebron boorde zij aan om
telkens opnieuw te herbegin-
nen? Ook in de liefde.

Vallen en opstaan. Vallen en

opstaan. Telkens opnieuw. Je
moet in je jeugd heel veel lief-
de gemist hebben om er zo naar
te hunkeren dat het je enige
reden van bestaan wordt. Neen,
niet de enige reden, ook nog de
liefde voor het lied en de ver-
slaving aan een publiek hielden
haar overeind.

Deze voordracht bij Neos
Zemst praktisch:

We starten deze unieke
voordracht stipt om 14 uur in
zaal Amadeus. De toegang
bedraagt 5 euro voor onze le-
den en 6 euro voor niet-leden.
Een liedjesboek is verkrijgbaar
aan 1 euro. Info bij Lutgart:
0 4 7 8 / 4 4 1 3 2 2 ,
Claes.thomassen@telenet.be

Info bij Lutgart:
0478/441322,
Claes.thomassen@telenet.be

ZEER BELANGRIJK:
Iedere deelnemer moet
in het bezit zijn van zijn
identiteitskaart of pas-
poort omwille van de
zeer strenge veiligheids-
maatregelen in de haven
en in het justitiepaleis.



28 augustus: demonstratie en
inniatie staande en liggende
wipschieting te Weerde

En natuurlijk hernemen we
weldra onze petanque-
namiddagen!

7 juni: uitstap in de Westhoek
en Frans-Vlaanderen

Van 22 juni tot 1 juli: reis naar
de Baltische Staten: volzet!

24 juli: Jaarlijkse familiebar-
becue in d’ Oude School te
Weerde

12 april: dauwwandeling in
Schiplaken

28 april: Uitstap naar Gent

Van 3 tot 6 mei: Moezelreis

23 mei: Seniorenfeest: boot-
tocht op het zeekanaal
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Paasconcert
Abdijkerk Grimbergen
Woensdag 20 april 2011

Naast de cantates “Ich habe

Genug” en “Die Friede sei mit

dir” van J.S.Bach ook nog wer-

ken van Teleman, Janitch en

Vivaldi door het internationaal

gerenommeerd barok muziek-

ensemble IL GARDELLINO.

Aanvang stipt 20.30 uur. We
komen samen aan de ingang
van de abdijkerk om 20 uur!

Inschrijven vóór 10 fe-
bruari 2011 door betaling van
16 euro per persoon op reke-
ning van Neos Zemst Iban
BE34 0015 2142 4990 en Bic
GEBABEBB

Andere te noteren data...
Meer informatie en meer activiteiten volgen nog in de

volgende nieuwsbrieven.

Voordracht van vrijdag
21 januari 2011: psy-
chologie en na de pauze
de film over het Dia-
boloproject. Weer een
Neos Zemst succes...


