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Kersthappening dinsdag 20 december 2011

Programma

14.30 uur:

Verwelkoming met koffie of thee en
een lekkere praline.

Het woordje van de voorzitter;

Bedanking Frans De Win en Romain
Poedts voor 4 jaar inzet in onze ver-
eniging;

14.45 uur:

Fotoshow jaaroverzicht 2011

Moezelfilm 2011

15.45 uur:

Pauze met koffie of thee en een taartje

16.15 uur:

Optreden “Muzikaal Duo” Heidi De Nef
(zang, cello en accordeon) en Koen

De Bels (piano).

17.45 uur:

Pauze met een aperitief

17.30 uur:

Een heel andere aanpak: u hoeft niet
meer te koken want wij serveren u een
diner: soep en hoofdgerecht (vol-au-vent
met kroketjes). Bovendien krijgt u 2 gla-
zen wijn bovenop...

18.30 uur:

U hoeft echt niet weg te gaan en u kunt
nog rustig napraten…

INSCHRIJVEN:

Door betaling van 25 euro op rekening
Neos Zemst (zie: interessante informa-
tie) en dit vóór 6 december 2011. No-
teer bij uw betaling: naam/namen en
“kersthappening” a.u.b. Dank u!

Deze activiteit is enkel voor onze leden!!!
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HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2012

Op dit ogenblik zijn we met 143
leden, een mooi aantal! Bedankt
voor uw gewaardeerde medewer-
king.

Mogen we u vragen om voor
het einde van november het be-
drag (25 euro voor het eerste lid
in het gezin en 20 euro voor het
tweede lid in het gezin) te stor-
ten op rekening Neos Zemst (zie:
interessante informatie) met ver-
melding “lidgeld 2012 + de
naam/namen”. Hartelijk dank voor
uw snelle reactie.

Nieuwe leden die hun lidgeld
voor 2012 reeds betaalden hoe-
ven niet meer te reageren.

Beste Leden,

Naar jaarlijkse gewoonte vra-
gen we u om uw lidmaatschap
voor 2012 te hernieuwen.

Spijtig genoeg moeten we het
lidgeld weer verhogen. De reden
is eigenlijk heel simpel: in uw lid-
maatschap zit ook een verzeke-
ring bij Neos Brussel. En… verze-
keringen zijn niet goedkoop, dat
ondervinden we heel regelmatig…
Maar in ruil hebben we dan toch
weer de zekerheid dat als er iets
misloopt, we geholpen worden.

Wat bieden wij u in ruil voor uw
betaling: een hele waaier aan ac-

tiviteiten. Onze werking is u reeds
genoegzaam bekend. Dat u tevre-
den bent merken we aan uw aan-
wezigheid en aan het enthousiast
reclame maken voor Neos Zemst.

De gemeente Zemst nodigt u uit
op een informatienamiddag in de
polyvalente zaal, Schoolstraat 23 te
Zemst. Inschrijven is noodzakelijk en

dit vóór 24 november. Zie bericht
hier boven.

Wilt u zo lang mogelijk in uw woning
blijven wonen?

Weet u welke aanpassingen aan
uw woning daarvoor nodig zijn?

Bent u op de hoogte van de pre-
mies die u hiervoor kan aanvragen?

Weet u welke instanties GRATIS ad-
vies geven omtrent levenslang wo-
nen?

Wilt u een antwoord op deze en
nog veel meer vragen? Schrijf dan in
op de infodag!
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Neos Zemst nodigt al
haar leden van harte uit
op de jaarlijkse nieuw-
jaarsdrink op vrijdag 13
januari 2012 in de zaal
van de bibliotheek,
Schoolstraat 23 te Zemst
en dit van 15 uur tot 17
uur.

Wij voorzien de verwelkoming
door voorzitter Louis. Verder
heeft onze nationale secretaris
ERIC BRADT toegezegd om een
woordje te doen. Doorlopend
laten wij filmpjes zien van onze
activiteiten in 2011. We toasten
op het nieuwe jaar 2012. Gezellig
samenzijn hoort er natuurlijk ook
bij.

Alle leden zijn WELKOM op deze
gratis activiteit.

Onze jaarlijkse NIEUWJAARSRECEPTIE

Vrijdag 13 januari 2012

Voordracht: Joodse humor & spiritualiteit
Vrijdag 2 december 2011

Naar aanleiding van ons bezoek
aan de Joodse Gemeenschap organi-
seren wij een voordracht: Joodse hu-
mor en spiritualiteit.

Deze voordracht wordt gegeven

door Ludo Abicht.

Ludo Abicht is filosoof en publicist.
Hij schreef tal van boeken over het
jodendom. Hij is Emeritus Hoogleraar
Literatuur en Filosofie (Universiteit
Antwerpen en Hogeschool Antwer-
pen). 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 gewoonlijk om 14
uur in zaal Amadeus te Zemst-Laar.

De toegangskosten bedragen 4
euro per persoon voor onze leden 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.

Onze barbecue 2011
Dank u wel! Wij kochten

een nieuw scherm...



P A G I N A 4 N I E U W S B R I E F N E O S Z E M S T

Wat staat er nog op ons
programma?
Vaste data:
2 december: Voordracht: Joodse
humor en spiritualiteit
20 december: Kersthappening
(noteer alvast in uw agenda!)
13 januari 2012: Nieuwjaarsrecep-
tie
27 januari: Voordracht: Eppegem
in de middeleeuwen
3 februari: Voordracht: Het land

van de Kataren
12 februari: Melodieën voor mil-
joenen
20 maart: Voordracht: Ecuador
27 of 29 maart: Stadsbezoek:
Dendermonde met autobus.
3 april: Dauwwandeling: Vriezen-
broek
4 april: Passieconcerten Grimber-
gen
17-20 april: Moezelreis
22 april: Devines Fantaisies

(spektakel Brussel)
26 april: Start petanqueseizoen
15 mei: Viering 5 jaar Neos
Zemst
22 juli: Jaarlijkse barbecue
En verder:
Stadsbezoek Luik (met station),
Dendermonde, Leuven, fietstocht
naar de plantentuin van Meise,
Dierentuin Antwerpen NA slui-
tingstijd, Bezoek aan Paira Daiza,
golfinitiatie,...

De burchten en ridders
van Nedergem

Sporen van
de Grimbergse Oorlog.

Het begon allemaal met archeo-
logische opgravingen in de zomer
van 1988 en 1989 te Eppegem.

Ton Kardux, altijd werkzaam ge-
weest in de sector openbare wer-
ken in de vakgebieden landin-
richting en waterbouwkunde, legde
de resten bloot van een kleine
14de-eeuwse waterburcht. Ton kan
over deze opgravingen en over de
ontdekkingen uren vertellen.

Jaren later deed hij nog nieuwe
ontdekkingen in de omgeving van
het voormalige kasteel Indevelde.
Onder meer deze vondst maakte
vervolgens de reconstructie moge-
lijk van een in de Volle Middeleeu-
wen uitgebouwd verdedigingsstel-
sel tussen Borgt (Grimbergen) en
Mechelen op het grondgebied van
Eppegem en Zemst. Een dergelijk
verdedigingssysteem is zonder
meer uitzonderlijk te noemen voor
die periode.

Nieuwe inzichten werden duide-

lijk in de ontstaansgeschiedenis van de Weerdse watermolen.

Ton vertelt ons een stukje geschiedenis van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde en Zemst aan de hand van
foto’s, schetsen, kaarten en tekeningen. Ton Kardux is een inwoner van Eppegem en een gedreven amateur-
archeoloog.

Deze voordracht gaat door in zaal Amadeus, Spiltstraat 61 te Zemst-Laar om 14.30 uur.
Toegang: aan de kassa te betalen: leden 4 euro, niet-leden 5 euro. Wij ontvangen u met koffie of thee.

Voordracht: EPPEGEM IN DE MIDDELEEUWEN

Vrijdag 27 januari 2012

De waterburcht van Nedergem
te Eppegem omstreeks 1370.


