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Koude dagen vol warme woorden.
Als koude takken de wereld voeden.
En lange nachten de dag behoeden
Voor zeven zeeën vergaan in kristal.
En witte winterfeeën stil zingen over de stal.
Daar waar het einde het begin ontmoeten zal.
Als warme vuren ontvlammen in koude uren.
En tedere seconden eeuwig blijven duren.
Voor jong groen de aarde kleurt.
En bevroren harten ontdooien op hun beurt.
Daar waar het leven de dood betreurt.
Daar en dan vandaag en hier zeg ik je,....
In lange nachten tijdens koude uren.
Wanneer het duister en de stilte eindeloos blijven duren.
Luister dan naar de winterfeeën.
Die zingen met mijn stem en zeggen lieve mensen
van Neos Zemst...
Ik ben blij dat ik jullie ken !
Een gezond 2013!
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WEETJES

Onze kersthappening is bij het
opstellen van deze nieuwsbrief al
achter de rug… We mogen wel
zeggen dat het een geslaagde acti-
viteit was. Negentig leden namen
er aan deel en beleefden een pretti-
ge babbelnamiddag met een lekker
kerstdiner, mooie films over de
bezigheden van Neos Zemst en
weer maar eens een puik optreden
van Heidi en Koen.

2013 betekent ook het afscheid
van 2 bestuursleden… Jammer,
maar we zijn toch erg dankbaar om
wat ze voor Neos Zemst beteken-
den.

In de eerste plaats: onze voor-
zitter, Louis Reydams. Gedurende
vijf jaar heeft hij onze vereniging
met veel inzet geleid. Nooit een
kwaad woord gehoord, altijd ver-
zoenend en met heel veel aandacht
voor wat onze senioren beroert.
Louis, dankjewel voor die toffe

momenten. Hij
was lid vanaf
het ontstaan
van Neos
Zemst en aan-
vaardde het
voorzitter-
schap toen we

al een jaar met André als onder-
voorzitter hadden gewerkt. Als
erevoorzitter zal hij onze bestuurs-
vergaderingen blijven bijwonen en
zo zijn inbreng blijven waar ma-
ken.

Ook Pierre Janssens stopt er
mee als be-
stuurslid. Hij
was bij Neos
Zemst vanaf
het eerste uur,
niet alleen als
lid maar ook
als lid van het
bestuur. We zullen zijn luide stem
moeten missen, maar we zullen die
dan wel horen op onze activitei-
ten…

Louis en Pierre: bedankt voor
die fantastische momenten!

2013 betekent dan ook een
nieuwe voorzitter. Albert Cluc-
kers was al
enkele jaren in
het bestuur.
Hij neemt de
fakkel van
Louis over.
Proficiat Al-
bert: we reke-
nen op je!

Om onze vereniging beter te
structureren worden de leden ver-
deeld onder wijkmeesters. Zij zijn
verantwoordelijk voor de leden die
geen e-mailadres hebben. Ze wor-
den door hen verwittigd wanneer
er een dringend bericht van Neos
Zemst is.

Heel wat leden hebben een e-
mail-adres. Aan hen vragen we
om zeer regelmatig hun mailbox
na te kijken, want af en toe sturen
we u herinneringen, onverwachte
activiteiten of wijzigingen door.

Heeft u ons een e-mailadres
doorgegeven, maar kunt u er toch
niet zo goed mee overweg: ver-
wittig ons dan zodat wij u dringen-
de berichten op papier kunnen
doorgeven.

Ook als u van e-mailadres ver-
andert: laat het ons zo snel moge-
lijk weten. Bedankt!

Ondertussen zijn de inschrijvin-
gen voor “Grüsse aus Wien” be-
ëindigd. We laten diegenen die
ingeschreven hebben tijdig weten
wanneer de autobus komt aan de
parking in Weerde.

Ook de inschrijvingen voor het
passieconcert in de abdijkerk
van Grimbergen (24 maart) zijn
afgesloten. We spreken af om
16.30 uur aan de ingang van de

kerk.
Elke 65-plusser heeft recht op

een gratis vervoerbewijs van De
Lijn. De 65+kaarten die normaal
gezien einde 2012 allemaal ver-
vangen zouden zijn, worden pas in
de loop van 2013 vernieuwd. De
huidige blijven zolang geldig!

Het bestuur van Neos Zemst
zoekt steeds naar nieuwe activitei-
ten. We stellen ons daarbij heel
wat vragen: welke activiteiten ver-
kiezen onze leden, welk moment is
het beste voor voordrachten, wan-
delingen, uitstappen, enz…? Daar-
om organiseren we onze tweede
enquête. Doet u mee? We vragen
om die per lid in te vullen en ze af
te geven aan een bestuurslid of op
het secretariaat. U helpt er ons een
heel stuk mee vooruit. Bedankt
voor het eventjes tijd maken voor
het invullen van het hierbij inge-
sloten formulier, als het kan vóór
14 februari 2013 (een dag om niet
te vergeten…)!

Inwoners van Zemst die aan
huis gekluisterd zijn of niet op ei-
gen houtje naar de bibliotheek
kunnen, kunnen beroep doen op
bibliotheek-aan-huis. Vrijwil-
ligers bezorgen gratis je biblio-
theekpakket (boeken, tijdschriften
en dvd’s) aan huis. Contacteer de
bibliotheek als je interesse hebt
of als je vrijwilliger wil worden:
015616872 of mail naar
zemst@bibliotheek.be.

Nog enkele “wist-je-datjes”:

Wist je dat onze volgende fami-
liale barbecue plaats heeft op zon-
dag 4 augustus en dat we ook op u
rekenen om er bij te zijn...?

Wist je dat onze volgende
kersthappening doorgaat op dins-
dag 17 december 2013 en dat we al
naarstig op zoek zijn naar het cul-
turele ontspanningsgedeelte...?
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op een tocht die hij heeft
samengesteld uit de eer-
ste 6 reizen door Austra-
lië.

We vertrekken in
Adelaide in het zuiden,
bezoeken Kangaroo Is-
land, rijden via de Great
Ocean Road naar Mel-
bourne, de Grampians,
Sydney, de Blue Moun-
tains en langs de Oost-
kust tot Brisbane. Uluru
en de Kata Tjuta bezoe-
ken we in de woestijn en
in het tropische noorden
vinden we Darwin op
onze weg.

Laat u voor de rest
verrassen door de specia-
le fauna en flora van dit
gigantisch land, geduren-
de 2 x 50 minuten die u
zeker niet mag missen.

Gilbert Maebe
woont te Mechelen. Hij
was technisch leraar aan
het Don Bosco Instituut
te Haacht. Zijn hobby is
het kweken van regen-
boogvissen uit Australiië
en Nieuw-Guinea. Om
die thuis te kunnen kwe-
ken, moest hij ter plaatse
exemplaren gaan vangen.
Hij ondernam daarvoor
11 reizen naar Australië
en 2 reizen naar West-
Papoua. Thuis heeft hij
65 aquaria te verzor-
gen… Daarover gaf hij
350 voordrachten onder
meer in de Verenigde
Staten, Australië en ver-
schillende Europese lan-
den. Maar daarover gaat
het vandaag niet!

Tijdens zijn voor-
dracht neemt hij ons mee

Voordracht: Australië
Dinsdag 5 februari, 14 uur — Amadeus Zemst-Bos

Voordracht: “Luisteren naar muziek”
Dinsdag 22 januari, 14.30 uur — 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 verschillen-
de tijdschriften.

Het onderwerp dat
hij ons brengt is "Hoe
luisteren naar mu-
ziek".

Door zijn passie voor
klassieke muziek sleept
hij ons mee om te luiste-
ren naar de opbouw en
de uitstraling van ver-

schillende muziekstuk-
ken.

Werken van o.a.
Rossini, Wagner, Saint
Saëns, Schubert, Mo-
zart en Mahler komen
aan bod.

De voordracht
praktisch met Neos
Zemst:
Dinsdag 22 januari-

Zaal Amadeus, Spilt-
straat 62 te Zemst-Bos
Begin: 14.30 uur
Toegang leden: 5 euro-
Toegang niet-leden: 7
euro

U hoeft niet op voor-
hand in te schrijven,
maar breng geburen,
vrienden mee naar
zaal Amadeus.

Adelaide

Great Ocean Road Blue Mountains

Grampians

Uluru

Kangaroo Island

Begin: 14 uur.
Leden 5 euro, niet-leden € 7.
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Terugkomdag Fotoshow maken met MAGIX
Zaterdag 23 februari 2013 - 9.30 uur — Ons Huis Weerde

Tijdens 2 zaterdagen in
november 2012 leerden 8
mannen en vrouwen wat
ze allemaal konden doen
met de digitale foto’s die
ze regelmatig met hun
camera maakten.

Ze leerden er een echte
fotoshow van te maken
compleet met overgangen,

muziek en tekst
Zaterdag 23 februari

tonen ze wat ze er thuis
van gemaakt hebben.
Tevens worden hun pro-
blemen besproken, zodat
ze nog beter met het
softwareprogramma van
Magix kunnen werken.

We brengen weer

Daguitstap Luchthaven Deurne en Alfacam
Dinsdag 26 februari 2013

In de voormiddag be-
zoeken we Alfacam in het
Eurocam Mediacenter in
Lint. Wie over tv-opna-
mes in België spreekt, kan
niet om de Eurocam Film
Studios heen. Sinds 2005
vinden de grootste binnen-
en buitenlandse tv-produc-
ties hun weg naar de
“studio’s in Lint”. Een
uitgebreide referentielijst
aan tv-shows, -series en –
specials geven onmiddel-
lijk aan dat de Eurocam

Film Studios een belang-
rijke speler zijn in de
wereld van tv-opnames.
Alfacam bezit 27 repor-
tagewagens. Deze wa-
gens, ook wel aangeduid
met de Engelse term
Outside Broadcast Van
of OBV, worden ingezet
bij het verslaan van voet-
balwedstrijden, wieler-
evenementen en andere
gebeurtenissen. Naast
belangrijke sportwed-
strijden, zoals een groot

deel van de Olympische
Spelen, en kampioen-
schappen neemt Alfacam
ook opera's, klassieke,
pop- en rockconcerten
van o.a. het Weense
nieuwjaarsconcert, Rob-
bie Williams, Kane, Ties-
to in HD-kwaliteit op.

Na de lunch in het
restaurant Belair op de
luchthaven van Deurne
bezoeken we de luchtha-
ven met een gids. De
Luchthaven Antwerpen,
geopend op 25 mei 1923
is de ideale uitvalsbasis
voor de vele multinationa-
le bedrijven uit de wijde
omgeving van deze twee-
de Belgische stad en
tweede Europese haven.
De ganse luchthaven
wordt bezocht zowel voor
als achter de schermen:
check-in, bagage, douane,
vliegtuigloodsen, vertrek-
hal.. en het museum met

de historische vliegtui-
gen.
Programma:
9 uur: vertrek met de au-
tobus op parking aan d-
Oude School, Damstraat
te Weerde.
10u tot 12u: voorstelling
van de Alfacam bedrij-
ven in het Eurocam Me-
dia Center in Lint
13u: lunch in het restau-
rant Belair op de luchtha-
ven
15u: bezoek aan de lucht-
haven

Inschrijven:
door storting van € 55
per lid, niet leden betalen
€ 65 op rekening van
Neos Zemst en dit vóór
15 februari 2013.

PETANQUE, KAARTEN, TAFELSPELEN in het WIK-lokaal, Spiltstraat te Zemst-Laar om

14 uur op de volgende data tijdens de volgende maanden: 24/1 — 14/2 — 28/2 — 14/3 — 28/3. Iedereen WELKOM!

onze boterhammekes
mee. Drank om af en toe
de problemen door te
spoelen is er genoeg… En
Angele zorgt weer voor
een verzorgde koffietafel
zodat een gezellige bab-
bel mogelijk is!

We eindigen alleszins
vóór 16 uur. We danken

KWB Weerde voor het
gebruiken van hun lo-
kaal “Ons Huis”.


