
Willy Mariën
Geboren op 16 november 1944 te Rijmenam
en overleden op 13 september 2011 in het
UZA te Edegem.

Willy was nog niet zo lang lid van Neos Zemst, maar
met vreugde nam hij nog deel aan onze barbecue van
juli jongsleden.

Wij bieden zijn echtgenote Jeannine Beauprez en de
familie onze oprechte deelneming aan.

Francis Totté
Geboren op 24 februari 1934 te Berchem en
overleden op 25 september 2011 te Hofsta-
de.

Francis was vanaf september 2007 lid van Neos
Zemst. We hadden het geluk hem te mogen kennen
op onze activiteiten.

Wij bieden zijn echtgenote Frieda Jacobs en de fami-
lie onze oprechte deelneming aan.
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Welkom in onze bestuursploeg...
Albert Cluckers

Wij wensen hem een vruchtbare samenwerking toe in
onze ploeg. Hier zijn zijn gegevens:
Brusselsesteenweg 41 te 1980 Zemst,
telefoon 015 61 12 21 en GSM 0475 56 84 24.
e-mail: albertcluckers@hotmail.com
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Shalom! De Joodse gemeenschap in Antwerpen
Uitstap donderdag 27 oktober 2011

brekelijk verbonden met onze ei-
gen wereld, en toch zo vreemd.

Tijdens deze wandeling bent u
voor één dag te gast bij Benjamin,
Moshe en hun vrienden. Een gids
van Antwerpen Averechts zet u 's
morgens op weg bij een tas koffie
en geeft 's namiddags de nodige
toelichtingen bij wat u onderweg
beleefde. Maar voor de rest ne-
men de Joodse gastheren en -
vrouwen het woord. In een syna-
goge, in een restaurant vertellen
ze honderduit over hun feesten,
werken en bidden. Over Jood- en
Belg-zijn.

En het eten? Daarmee kan u
kennismaken tijdens een vingerlik-
kende lunch bij een wereldver-
maarde koosjere traiteur... Mazel
tov!

Neos Zemst naar de Joodse
Gemeenschap in Antwerpen
praktisch…

Vertrek:

We spreken af om 9 uur stipt
in het station van Mechelen. Daar
nemen we de trein naar Antwer-
pen

Inschrijven:

Door storting van 40 euro
(gids, koffie, en lunch inbegrepen)
per lid (niet-leden betalen 45 euro
pp) op rekening van Neos Zemst
Iban BE34 0015 2142 4990 Bic
GEBABEBB en dit vóór 18 okto-
ber 2011.

LET OP!!!

U moet de bovenstaande prijs
vermeerderen met 7 euro voor de
treinrit of met 5 euro als u 65+
bent.

Bij betaling vermelden a.u.b.:
“Antwerpen-naam/namen-65+ of
niet 65+”

Nergens in België is de Joodse
gemeenschap in al haar diversiteit
zo duidelijk aanwezig als in Ant-
werpen. Is het toeval dat zij hier
wortel schoten in de buurt van
een 19de-eeuws treinstation? Of
kan hun aanwezigheid veel verder
getraceerd worden?

Pajes, gefillte Fish, mezoeza's,
menora's - het ‘verstrooide' volk
van het Boek houdt er een cultuur
met fascinerende, grensover-
schrijdende wortels op na. Onver-

Programma:

 10.00 uur: onthaal met kof-
fie in het Lindner Hotel

 11.00 uur: bezoek aan sy-
nagoge

 13.00 uur: uitgebreide koos-
jere maaltijd

 14.30 uur: bezoek aan het
stadspark en het diamantkwar-
tier

 16.00 uur: einde vlakbij het
Centraal Station

Fietstocht

Wipschieting

Aquiris

Foto’s van voor-
bije activiteiten...
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V o or dr a c h t : Peter Tsjaikovski
WOENSDAG 16 november 14 uur, zaal AM ADEUS

In liefde misleid,
leven en werk van
Peter Tsjaikovski

In vergelijking met de vorige
portretten, is het Tsjaikovski-
verhaal bij momenten van een
onthutsende directheid. Zijn leven
(1840 - 1893) laat zich vertellen als
een psychologische roman (of als
een stationsromannetje als men
gevoel voor stijl mist. Tegen de
achtergrond van de Russische
geschiedenis en cultuur voltrekt
zich het drama van een onzekere
en kwetsbare persoonlijkheid, die
zijn verborgen en verbo-den passie
tracht te verber-gen achter een
onzinnig huwelijk. Alleen zijn
muziek liegt niet. Zij is de
uitdrukking van de kwellingen en
de verrukkingen van de liefde,

zoals de componist het zelf
verwoordt.

Wie brengt deze voordracht?

Auteur en verteller Jos Meers-
mans, studeerde musicologie aan
de KU Leuven en is leraar muziek-
geschiedenis en algemene mu-
ziekcultuur aan het Stedelijk Con-
servatorium van Leuven .Jarenlang
was hij medewerker van BRT 3,
Radio 3, nu Klara. Hij heeft zich in
de jaren tachtig en negentig inge-

klavierspeler, nadien als verteller in
vele honderden optredens.

Peter Tsjaikovski praktisch
door Neos Zemst

Vergis u niet: de voordracht
heeft uitzonderlijk plaats op een
woensdag! De afspraak is zoals
gewoonlijk om 14 uur in zaal Ama-
deus te Zemst-Laar. De toegangs-
kosten bedragen zoals gewoonlijk 4
euro per persoon voor onze leden
en 5 euro voor niet-leden, te beta-
len aan de ingang van de zaal.

Het belooft een boeiende voor-
dracht te worden, breng gerust bu-
ren, familie en vrienden mee.

Iedereen is welkom.

spannen voor het
herstel van het
Leuvens Orgelpa-
trimonium en reist
sinds 1983 rond in
Vlaanderen en Ne-
derland, eerst als

Thé Dansant met Lou Roman band
Donderdag 24 november 2011

De Lou Roman Band is één
van de toporkesten van de Bene-
lux.

Met hun zeer uitgebreid reper-
toire (van swingende evergreens
tot hedendaagse hits) maken zij
van elk optreden een swingende
party.

En dat is net de bedoeling! We
willen u meenemen op nostalgietrip
naar de heerlijke Thé dansants van
vroeger, toen de muziek nog niet uit
een PC kwam maar live gebracht
werd, door een enthousiast orkest.

De Lou Roman Band ontving

reeds drie maal de ZAMU AWARD
voor het beste amuzementsorkest.

De muzikanten van de Lou Ro-
man Band voelen de sfeer van het
moment als geen ander aan. Het is
een zesde zintuig waarmee ze elke
zaal onder stoom zetten!
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Voordracht: Joodse humor & spiritualiteit
Vrijdag 2 december 2011

Naar aanleiding van ons bezoek
aan de Joodse Gemeenschap or-
ganiseren wij een voordracht:
Joodse humor en spiritualiteit.

Deze voordracht wordt gegeven

door Ludo Abicht.

Ludo Abicht is filosoof en publi-
cist. Hij schreef tal van boeken over
het jodendom. Hij is Emeritus
Hoogleraar Literatuur en Filosofie
(Uni-versiteit Antwerpen en Hoge-
school Antwerpen). Hij verbleef
lange tijd in de Verenigde Staten.

Joodse humor en spiritualiteit
praktisch door Neos Zemst:

Vergis u niet: de voordracht

heeft uitzonderlijk plaats op een
vrijdag! De afspraak is zoals ge-
woonlijk om 14 uur in zaal Ama-
deus te Zemst-Laar.

De toegangskosten bedragen
4 euro per persoon voor onze le-
den en 5 euro voor niet-leden, te
betalen aan de ingang van de
zaal. Het belooft weer eens een
boeiende voordracht te worden,
breng gerust buren, familie en
vrienden mee.

Iedereen is welkom.

Wat staat er nog op ons
programma?
Vaste data:
20 december: Kersthappening
(noteer alvast in uw agenda!)
13 januari 2012: Nieuwjaarsrecep-
tie (ook noteren, hé!)
12 februari: Melodieën voor mil-

joenen
4 april: Passieconcerten Grimber-
gen
17-20 april: Moezelreis
22 april: Devines Fantaisies

15 mei: Viering 5 jaar Neos
Zemst
22 juli: Jaarlijkse barbecue

En verder:
Petanque, voordrachten, toneel,
stadsbezoek Luik (met station),
Dendermonde, Leuven (met kruid-
tuin), dauwtrip, fietstocht naar de
plantentuin van Meise, Dierentuin
Antwerpen NA sluitingstijd, Be-
zoek aan Paira Daiza, golfinitiatie.

Thé Dansant praktisch met Neos
Zemst:

De afspraak is om 14 uur in het HILTON-
hotel, Groenplaats 32 te Antwerpen. Iede-
re deelnemer zorgt voor eigen vervoer.
Het einde is voorzien om 17.30 uur.

Inschrijven:
Door betaling van 28 euro per lid (niet-

leden betalen 30 euro) (inbegrepen: ticket,
glaasje bubbels en vieruurtje) op rekening
van Neos Zemst Iban BE34 0015 2142
4990 Bic GEBABEBB en dit vóór 28 okto-
ber 2011.

Om nooit te vergeten
Toneel KK STREVEN, Eppegem Vrijdag 25 november 2011

“Om nooit te vergeten” is een
komedie van Alan Ayckbourn in
een regie van Dave Nauwelaerts.

De set is een lokaal restaurant.
Gerard Vandeven is er de gastheer
op een feestmaal ter ere van de
verjaardag van zijn vrouw Irene. De
zonen Vandeven zijn er ook met
hun respectievelijke partners: de
slappe en geile Patrick in wankel
huwelijk met Stephanie, en de artis-
tiek aangelegde Kevin vergezeld
van zijn fantaserend, punkerig kap-
stertje Cindy.

De tegenwoordige tijd begint
ons een glimp van de verleden en
toekomstige tijd te reveleren; we
zien een opeenvolging van etentjes

waarbij Patricks huwelijk samen
met het transportbedrijf van pa op
de klippen loopt terwijl we leren hoe
de brave, schrikachtige Kevin aan
zijn bonte spechtachtige partner
kwam.

Vooruit en achteruitzappend in
de tijd leert Ayckbourn ons dat het
geluk - die momenten om nooit te
vergeten - op het moment zelf nooit
gevat worden. Maar het echte the-
ma van zijn stuk is het holle, wiebe-
lende spelletje van het familieleven.

Gerard en Irene waren mis-
schien ooit passionele jonge min-
naars; nu zijn ze afgezakt tot busi-
nesspartners in een lit-jumeaux
situatie. Zelfs de band tussen ou-

ders en kinderen verandert en ver-
valt; met de jaren groeide Irene's
bittere wrok tegenover haar oudste
zoon en werd ze alsmaar seksueel
possessiever tegenover de ruggen-
graatloze Tom.

STREVEN praktisch door
Neos Zemst:

Samenkomst aan de ingang van
de parochiezaal (Zenneweg 7) te
Eppegem om 19.30 uur.

INSCHRIJVEN:
Door betaling van 7 euro per lid

(niet-leden betalen 8 euro) op reke-
ning van Neos Zemst Iban BE34
0015 2142 4990 Bic GEBABEBB
en dit vóór 18 november 2011.


