
VOORZITTER:
Albert CLUCKERS
Brusselsesteenweg 41
1980 Zemst
0475 568424
albertcluckers@gmail.com

SECRETARIAAT:
Herman DE BAKKER
Korenbloemstraat 21
1981 Hofstade
0496 525899
infoneoszemst@gmail.com

PENNINGMEESTER: 
Leon WILMS
0476 403187
leonwilms@skynet.be 

Rekeningnummer Neos Zemst
Iban: BE34 0015 2142 4990
Bic GEBABEBB

Lay-out: fr.andries@skynet.be

www.neoszemst.be
infoneoszemst@gmail.com

NieuwsbriefNieuwsbrief
NR 2  -  OKTOBER 2017

Ons nieuw werkjaar is nu volledig ingezet. Een reeks conferenties,
uitstappen en bezoeken komt eraan. Ook aan de eindejaarsvieringen
wordt door het bestuur gewerkt. 2018 nadert!

We willen je zeker heel graag weerzien bij de diverse ac-
tiviteiten. Daarom vragen we je nu je lidgeld te vernieuwen
voor het volgend jaar. Het blijft ongewijzigd op 30 € voor het
hoofdlid en 25 € voor je partner. Daarvoor krijg je de maan-
delijkse  nieuwsbrief. Verder ben  je  verzekerd  als  er  wat
gebeurt tijdens je deelname aan een Neos activiteit en geniet
je van het ledentarief bij een betalende activiteit. Graag hebben
we de storting  van  je  lidgeld  op  onze  rekening (zie hier-
naast) vóór 15 november 2017.

Er is ook een nieuwigheid.
Je kan lid worden bij twee verschillende Neos clubs.
Je betaalt bij beide het volle lidgeld. Je vermeldt echter aan de
tweede club  dat  je  al  lid  bent  bij  een  andere.  De  tweede
club zorgt ervoor dat Neos Nationaal je rechtstreeks 20 €
lidgeld terugstort. Is Neos Zemst je tweede club, meld dat
dan aan onze secretaris  Herman  De  bakker. De  nieuwe
lidkaarten  worden bezorgd bij een volgende nieuwsbrief.

Als dit administratieve werkje achter de rug is kan je verder
onbezorgd genieten van al onze activiteiten.

Albert Cluckers, Voorzi6er
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Wij vernamen het overlijden van

Gabrielle Lens
1948 - 2017

Echtgenote van Jaak Floridor

*
Innige deelneming 

vanwege Neos Zemst aan familie 

en kennissen.

Moge de steun van alle vrienden een troost zijn.
Woonachtig in Hofstade

Wij nemen onze aanloop naar 2018.
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Wat voorbij is...

▼
14/18 september  - Citytrip naar Berlijn

Onder dit mo2o organiseerde de Kon. Fanf. “Willen is Kunnen” 
uit Zemst-Laar,  op 23 en 24 september, haar 105 de verjaardag.
Voor de gelegenheid werd er onder het mo2o “voor elk wat wils” 

een samenwerking met circus Wiener opgezet. Rond de 
Wik-fees3aal werd een heus circusdorp opgebouwd.

Het Wienercircus bracht een aangepaste nieuwe show, met klassieke
elementen zoals clowns, dieren, vuurspuwers en acrobaten. 

Heel speciaal voor dit gelegenheidsoptreden, was de 
muzikale ondersteuning door de drie Wik-orkesten 

(jeugdfanfare, fanfare, percussie).

Een delegatie van Neos was aanwezig en genoot ervan. 

Circus Wik & WCircus Wik & Wiienerener

Brigi6e Balfoort bracht haar verhaal over de goede en minder goede
manieren aan tafel en in de omgang. 

Meer dan 60 leden luisterden geboeid naar de eerste herfstconferentie.
Met heel wat illustratie en de “life“ inzet van twee aanwezige heren werd

duidelijk gemaakt welke face6en belangrijk zijn om aan etique6e te voldoen.
Het was aangenaam, ludiek en leerrijk.

3 oktober: “De goede manieren show” van Brigitte Balfoort

Op donderdag om 5 uur vertrokken we met de bus richting
Berlijn met een tussenstop aan checkpoint Alpha (een vroegere
grenspost tussen Oost- en West-Duitsland).

Vrijdag stond er in de voormiddag een sight-
seeingtour door Berlijn op het programma. We
hielden halt aan een deel van de befaamde Ber-
lijnse muur en bezochten nadien de Dom. In de
namiddag bezochten wij Charlo6enburg met op
de terugweg een bezoek aan checkpoint Char-
lie.

Zaterdag vertrokken we via het Olympisch sta-
dion naar Potsdam voor een bezoek aan het slot
Sanssouci. Vervolgens mochten wij een kijkje
nemen in het Cecilienhof (conferentieplaats
voor het beëindigen van wereldoorlog 2).

Zondag stond een bezoek aan de Bundestag
(Duits parlement) op het programma. In de
namiddag bezochten we 2 musea. 

Maandag vertrokken we, na een druk gevulde
agenda, huiswaarts.

(Naar een verslag van Myriam Spileers).
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▼
Wat nog komt...

De beeldhouwkunst beleefde in de middeleeuwen haar hoogtepunt in de Lage Lan-
den. Brabantse en Vlaamse snijders blonken uit in hun vak en beheersten de kunst om
een verhaal in beeld te brengen. Toch is er bijzonder weinig gekend van deze rijke cul-
tuur. Het M-museum in Leuven richt daarom een ui3onderlijke onderzoekstentoon-
stelling in met retabels, heiligenbeelden, versierde sculpturen, ivoor en reliekbustes.

Speciaal voor deze tentoonstelling werd één van de grootste collecties van Duitse beeld-
houwkunst naar Leuven gehaald. Bijna 100 beelden worden voor het eerst buiten Duitsland
getoond en zullen pronken naast de 18 werken uit de M-collectie. De tentoonstelling geeft zo
een uitgebreid overzicht van laatgotisch (1350 – 1550) meesterschap in de Lage Landen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE: VRIJDAG 24  NOVEMBER  2017.
We komen samen in de inkomhal van het station van Mechelen om 13.45 u. Elke deelnemer koopt
zijn reisticket.  De trein naar Leuven: 14.07 u.   Reistijd: 0.27 u.  In Leuven gaan we te voet  naar
het museum.  Begin rondleiding:  15.15 u.  Duur:  1.30 u.
Deelnameprijs (inkom en Nederlandstalige gids): leden 15  €, niet-leden: 18 €. 
Inschrijven: door storting van de deelnameprijs vóór 31 oktober op de rekening van Neos Zemst.

Middeleeuwse 
beeldhouwkunst 
uit de Lage Landen

24 november 
Leuven M-museum

Dinsdag 7 november - 14 uur - Amadeus

De wereld van banken en financiën
Zondag 19 november - 15 uur - Melkerij

“Evviva Baccho, el dio d’amor”

Op vraag van heel wat leden komt onze voorzi2er, Albert Cluckers,
praten over de wereld van banken en financiën.

Een 40-tal jaar van zijn totale professionele loopbaan maakte hij
deze wereld op hoog internationaal niveau van dichtbij mee.

Van waar komen we? 
Waarom zijn de banken nu wat ze zijn? 
Welke zijn de voornaamste huidige bankproducten, 
met voor- en nadelen?

Verder kijken we naar de internationale financiële wereld van
de professionelen. 

Hoe beïnvloedt en beheerst deze de economie en de politiek?
Tenslo6e glijden we af naar fraude en misbruik. 

Wat is het impact hiervan op het financiewezen? 

De opbrengst van deze conferentie gaat naar “Zemst for Life”. Wij steunen
vanuit  Neos  het  project  van  de  gemeente  voor  o.a.  Villa  Clementina.  De
opbrengst wordt toegevoegd aan deze van de gesponsorde wandeling op 2
november (zie verder in deze nieuwsbrief).

Afspraak voor deze conferentie: Zaal Amadeus in 
Zemst-Bos om 14 uur op 7 november.
Inkom leden: 5 €   -   Niet-leden:  7 €

Het welbekende Bachkoor uit Elewijt geeft
weer, zoals ieder jaar, een concert.

Ditmaal gebeurt dat in 
samenwerking met de 

gezondheidsraad van de gemeente Zemst. 

Ook het jongerenkoor “de Bachanten” en
de “Turnhoutse Snaar” werken mee.

Zoals gewoonlijk wordt dit weer een mooi 
concert. Het thema verwijst naar Bacchus, de

romeinse god van liefde en 
liederlijkheid.

Het koor treedt op in “de Melkerij” in
Zemst. Wij reserveerden 40 plaatsen voor

de voorstelling van 
zondag 19 november om 15 uur.

Wil je erbij zijn stort dan 14 € 
op de rekening van Neos Zemst 
(zie vooraan deze nieuwsbrief)  

vóór 27 oktober.
Dit wordt muzikaal genieten.

Donderdag 30 november brengen we een ui7onderlijk bezoek aan
de politie van Mechelen. We zijn misschien allemaal al wel eens met
de politie in contact geweest. Nu kunnen we ter plaatse zien hoe al
deze informatie verwerkt wordt. 
Een gids geeft ons meer uitleg over het werk van de politie.

Bezoek praktisch: Datum: 30 november
Afspraak: 13.45 u 
Plaats: politiekantoor Mechelen, 

Frederik De Merodestraat 88
Prijs: 10 € leden - niet leden 12 €VEREIST:

naam; voornaam; adres; rijksregisternummer (achterzijde identiteitskaart)

Inschrijven door storten van het juiste bedrag met vermelding politie Mechelen,

naam (namen) en rijksregisternummer(s) vóór 21 november op rekening van

Neos Zemst.

Donderdag 30 november

Bezoek politie Mechelen



12 oktober

26 oktober 

9 november

2e en 4e donderdag - 14 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be

0476 403187

PETANQUE:
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* Sommige organisaties 
zijn mogelijk onderworpen

aan aanpassing of wijziging

1e en 3e donderdag - 13.30 u

Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke:

gilma171@outlook.com

0476 893706

WANDELEN:

Donderdag 19 oktober  - Zemst- Laar 
(in het kader van de SENIORENWEEK)

GRATIS DEELNAME -  GEEN INSCHRIJVING -  NIET-LEDEN WELKOM

Bijeenkomst aan de kerk om 13.30 u

Afstand 6,5 km - P aan de kerk van Zemst-Laar.

Activiteitenplanner *

Organisatie Plaats Uur Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

do 19 oktober Seniorenw. / Wandelen Zemst-Laar 13.30 Vrij gratis infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 24 oktober Isotopolis Dessel 8.00 13 oktober gust.lut@gmail.be - 0478 441322

do 2 november Wandelen Hofstade 13.30 10 € Bij vertrek infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 7 november Albert Cluckers Amadeus 14.00 Ter plaatse infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

zo 19 november Bachkoor Zemst 15.00 27 oktober leonwilms@skynet.be - 0476 403187

do 25 november Night Of The Proms Antwerpen 20.30 24 oktober Neos Vl.-Brabant infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 28 november Quiz Vlaams.-Brabant Grimbergen 14.00 20 oktober leonwilms@skynet.be - 0476 403187

do 30 november Mechelen (1/2 dag) Politie 13.45 21 november Eigen vervoer gust.lut@gmail.be - 0478 441322

di 12 december Kersthappening Amadeus

zo 14 januari 2018 Melodieën vr Miljoenen Brussel 16.00 19 oktober 2017 Neos Vl.-Brabant infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

17/ 21 aug. 2018 Riviercruise Duitsland - Fankrrijk - Zwitserland gust.lut@gmail.be - 0478 441322

Donderdag 2 november - Hofstade
wandelen t.v.v. “VILLA CLEMENTINA”

Als deelname aan het gemeentelijk initiatief ”Zemst for

life” zet Neos Zemst een gesponsorde wandeling op het

programma. Daarom organiseren wij op 2 november

een wandeling ten voordele van “Villa Clementina”.

Vertrek: 13.30 u, aan de parking v. h. zwembad in Hofstade.

Afstand: 6 km, langs beton- en landweggetjes tussen de 

Zenne en de Barebeek.
Bijdrage:10 € per persoon, te betalen bij het vertrek.

Iedereen is welkom, dus ook niet leden.
Wij rekenen op een massale deelname.

Individuele Pech

fietsbijstandsverzekering
Dank zij een samenwerking met Sportievak
kunnen Neos-leden een individuele 
pechfietsbijstandsverzekering met serieuze
korting afsluiten bij VAB. 
Deze verzekering dekt enkel pech met de
fiets maar geen lichamelijke letsels.

Extra info te verkrijgen via 
infoneoszemst@gmail.com, of 
0496 525899

Neos-leden betalen voor deze verzekering 
30 i.p.v. 45 €, te storten op de rekening van 

Neos Zemst, met vermelding 
“pechfietsbijstandsverzekering”.

Er is 1 instapmoment voorzien: 1 jan. 2018
Inschrijven vóór  01/12/2017 op 
infoneoszemst@gmail.com.

Begin januari ontvang je dan de VAB-lidkaart.

INFO

Donderdag 16 november is er GEEN wandeling

Kersthappening

Noteer nu reeds 12 december
WANDELEN

5 oktober

Kampenhout Relst

21 september

Liersesteenweg


