
———————————————————————————————————————————————————————————
Nieuwsbrief Neos Zemst — November 2013 – Zevende jaargang — Nummer 5— Pagina 1

Jaargang 7 - Nummer 5— November

Interessante

informatie

 Voorzitter:

Albert Cluckers

 Secretariaat:

Joris Desaeger

Beekstraat 78

1980 Eppegem

0496/84 75 90

neoszemst@skynet.be

 Rekeningnummer:

Neos Zemst

Iban BE34 0015

2142 4990

Bic GEBABEBB

 Website

met ALLE nuttige

informatie:

www.neoszemst.be

In dit nummer:

Voordracht:
Zo is Nieuw-Zeeland

1

De jaarlijkse
KERSTHAPPENING

voor onze leden
2

Lidgeld 2014 3

Petanque– en
gezelschapsspellen-

namiddag
3
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Voordracht : Zo is Nieuw-Zeeland

Dinsdag 3 december 2013

Gilbert Maebe is een lid
ǀ ĂŶ�EĞŽƐ��ĞŵƐƚ�ĞŶ�ŚĞĞŌ�
Ăů� ƉƌĂĐŚƟŐĞ� ƌĞŝǌĞŶ� ŐĞͲ
maakt. Het doel van zijn
reizen staat meestal in het
teken van zijn unieke hob-
by: aquariumvissen kwe-
ken. Maar je kunt natuur-
lijk van de nood een
deugd maken en op zijn

tocht ikt hij heel wat mee
ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ŶĂƚƵƵƌ�ĚŝĞ�
hij dan tegenkomt.

Vorig jaar vertelde hij
ons over Australië. Het
werd een succes. Nu gaat
hij ons Niew-Zeeland laten
ontdekken met zijn verhaal
ĞŶ� ǌŝũŶ� ƉƌĂĐŚƟŐĞ� ĨŽƚŽ ͛ Ɛ͘ �
Geniet met ons van deze
voordracht in zaal Ama-
deus om 14.30 uur (leden
5 €, niet-leden 7 €)

Onze reis vangt aan in
het Australische Sydney
waar we eerst het congres
bijwonen over de vissen
die ik thuis houd en kweek.
Daarna vliegen we naar het
Noordereiland van Nieuw-
Zeeland waar we een af-
spraak hebben met Mr.
Cooper om met hem op
stap te gaan om vissen te
vangen.

We rijden helemaal
naar het noorden met een
huurwagen waar we de
“Bay of Islands” per boot
bezoeken. Op de terugweg
bewonderen we een ge-
bouw van de wereldbe-
roemde architect Hunder-
twasser.

Het Noordereiland is

zeer vulkanisch en daar
krijgen we op verschillende
plaatsen staaltjes van te
zien. Een kennismaking
met de Maori’s, de plaatse-
lijke bevolking, is een niet
te missen schouwspel. Een
safari naar een broedplaats
van “Jan van Genten” is
voor mij één der hoogte-
punten.

Via de hoofdstad Wel-
lington varen we daarna
naar het Zuidereiland. Hier
is de natuur op zijn mooist
met de besneeuwde berg-
ƚŽƉƉĞŶ͕ �ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ŵĞƌĞŶ͕ �
gletsjers, grazende scha-
pen en vooral de Milford
Sound, vergelijkbaar met
ĞĞŶ�ŵŽŽŝĞ�EŽŽƌƐĞ�ł ŽƌĚ͘ �/Ŷ�
Christchurch vonden we
een “Belgian café”. Andere
natuurwonderen volgen
elkaar dag na dag op: zee-
leeuwen, zeekoeien, een
walvis en dolfijnen: we
zien het allemaal.

Het geheel van de voor-
dracht wordt begeleid door
ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ĨŽƚŽ ͛ Ɛ�ĞŶ�ŵŽŽŝĞ�
aangepaste muziek.

Wandeling door Eppegem

5 oktober 2013
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Onze jaarlijkse KERSTHAPPENING

gaat door op dinsdag 17 decem-

ber 2013 in zaal Amadeus vanaf

13 uur.

Feestelijk
rogramma

13 uur

KŶƚŚĂĂů�ŵĞƚ�ĂƉĞƌŝƟĞĨ�ĞŶ�ŚĂƉũĞƐ

14 uur

Lekkere soep van de kok:

Minestronesoep

Tussengerecht:

Scampi’s in roomsaus

15 uur

Het digitale jaaroverzicht

15.30 uur

Hoofdschotel:

Parelhoenfilet Madagascar 

16.30 uur

Optreden “AFTER DINNER”

17 uur

Koffie en gebak 

17.30 uur

Tweede optreden

“AFTER DINNER”

18 uur

Nagenieten...

De jaarlijkse

KERSTHAPPENING
voor onze leden

WELKOM

Onze kersthappening zal muzikaal worden opgefrist door een Zemst mu-

zikaal duo. Veerle Schepers en muzikant Jan wonen in Zemst-Bos. Zij

brengen een muzikaal intermezzo met gekende en misschien minder

bekende liedjes om te luisteren, mee te zingen of gewoon om van te ge-

nieten.

t ŝũ�ŶŽĚŝŐĞŶ�Ƶ�ǀ ƌŝĞŶĚĞůŝũŬ�Ƶŝƚ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ƚŽƉĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ǀ ĂŶ�

Neos Zemst. Zorg dat u er bij bent!

Inschrijven:

Door betaling van de kostprijs: 30 euro per lid op rekening

van Neos Zemst: Iban BE34 0015 2142 4990 Bic GEBABEBB

en dit vóór 6 december 2013. WELKOM!

WELKOM
WELKOM

WELKOM
WELKOM

WELKOM

WELKOM
WELKOM WELKOM

WELKOM

WELKOM

WELKOM
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LIDGELD 2014
Heel wat leden hebben hun lidgeld hernieuwd

voor 2014 waarvoor onze gemeende dank!

Geen wijziging dit jaar: 25 euro voor het eerste
lid en 20 euro voor het tweede lid in het gezin.

Lidgeld vergeten? Beste Leden, gelieve uw lid-
geld zo snel mogelijk te voldoen, waarvoor onze
oprechte dank. Rekening Neos Zemst Iban BE34
0015 2142 4990 Bic GEBABEBB. Vermeld a.u.b.
“Lidgeld 2014 + naam/namen”.

De secretaris en de penningmeester zijn u erg
ĚĂŶŬďĂĂƌ�ǀ ŽŽƌ�Ƶǁ �ƟũĚŝŐĞ�ĞŶ�ĐŽƌƌĞĐƚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ͊

Petanque- en
Gezelschapsspellennamiddag

Plaats:
WIK-lokaal, Spiltstraat 280 in Zemst-Laar

Wanneer?
Van 14 uur tot ongeveer 17 uur. Je komt en gaat
weer weg wanneer je wil…

Bijeenkomsten op:
12 december
9 en 23 januari

Grüsse aus Wien

Wanneer?

Zondag 16 maart 2014 om 15 uur
in DE SINGEL te Antwerpen.

Wat?

^ĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ZŽͲ
bert Stoltz Club organiseert Neos Na-
ƟŽŶĂĂů� � ŽŽŬ� ŝŶ� ϮϬϭϰ� ͞ ' ƌƺƐƐĞ� ĂƵƐ�
Wien”. In 2014 zal dat met een klein
ĞǆƚƌĂĂƚũĞ�ǌŝũŶ�ǁ ĂŶƚ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�
Robert Stoltz Club trakteert met een
glaasje schuimwijn op haar 45ste ver-
jaardag.

Nog meer…

Neos Zemst reserveerde 20 plaatsen voor deze
ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ ͘

We vertrekken natuurlijk met de bus vanop de

parking aan het CC d’Oude School
ŝŶ�t ĞĞƌĚĞ͘�, Ğƚ�ǀ ĞƌƚƌĞŬƵƵƌ�ǌĂů�ƟũĚŝŐ�
aan de deelnemers medegedeeld
worden.

We beloven u een aangename mu-
zikale namiddag…

INSCHRIJVEN:

Door betaling van 58 euro (leden)
of 68 euro (niet-leden) op rekening
van Neos Zemst Iban BE34
001521424990 Bic GEBABEBB en dit
vóór 15 december 2013. De in-
schrijvingen moeten zo vroeg ge-
ďĞƵƌĞŶ�ŽŵĚĂƚ�EĞŽƐ�EĂƟŽŶĂĂů�ĚĞ�

ƟũĚ�ŵŽĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ŚĞƚ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�
busreizen. Na dit 15de december kunnen geen in-
schrijvingen meer aanvaard worden!
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Grootouders- en kleinkinderenfeest voor onze leden

Zaterdag 7 december 2013

“Reeds 2 jaar gaan we met onze kleinkinderen naar het
kindertoneel van het theater DE MOEDERTAAL uit Mechelen.
Het is zowel voor ons als voor de kleinkinderen een unieke
gebeurtenis waar nog lang over gesproken wordt.” (Joris)

Het bracht ons op het idee om een grootouders- en klein-
kinderenfeest te organiseren.

We hebben een halve zaal afgehuurd (42 plaatsen). De
bedoeling is natuurlijk dat alleen kleinkinderen en grootou-
ders inschrijven op dit leuke evenement. Ouders zijn dus vrij-
af die dag… Het toneel is bestemd voor kinderen van 4 tot 12
jaar. Heb je toevallig als Neos Zemst-lid geen kleinkinderen
ǀ ĂŶ�ĚŝĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ĚĂŶ�ŬĂŶ�ũĞ�ŐĞƌƵƐƚ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ďƵƵƌũŽŶŐĞŶ�ŽĨ�ďƵƵƌͲ
ŵĞŝƐũĞ�ǀ ĂŶ�ĚŝĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ŵĞĞďƌĞŶŐĞŶ͙

Kom wat vroeger naar het theater. De kinderen krijgen
een tekening die ze moeten inkleuren en waarmee ze bij het
einde van het toneelspel een prijs kunnen winnen. Tijdens de
pauze kunnen ze nog verder werken aan de tekening en kan
je tegen betaling poffertjes eten. Ze zullen er gewoon dol op 
zijn!

�ƌ�ǌŝƩ ĞŶ�ĚƌŝĞ�ƉŽĞǌĞŶ�ǌŝĐŚ�ƚĞ�ƉůĞƩĞƌ�

te drinken aan de bar omdat ze

geen werk meer hebben.

1ste poes: Ik zou graag bij Stabilac

werken: 's morgens melk, 's mid-

dags melk, 's avonds melk.

2de poes: Ik zou liever bij Whiskas werken: 's morgens

Whiskas, 's middags Whiskas, 's avonds Whiskas.

3de poes: Ik wil bij Jupiler gaan werken …

De 2 andere poezen: Hoezo, Jupiler?

3e poes: Wel, 's morgens ne kater, 's middags ne kater

en 's avonds ne kater

, Ğƚ�ŬŝŶĚĞƌƚŽŶĞĞů�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ:

- Zaterdag 7 december 2013
- De voorstelling begint om 15 uur, maar zoals hierboven ge-
ƐĐŚƌĞǀ ĞŶ͗ �ŬŽŵ�ƌƵŝŵ�ŽƉ�ƟũĚ͊ ��Ăƚ�ŬĂŶ�ǀ ĂŶĂĨ�ϭϰ�ƵƵƌ͘ ͘ ͘
- dŚĞĂƚĞƌ�͞ �Ğ�D ŽĞĚĞƌƚĂĂů͟�ŝƐ�ŐĞǀ ĞƐƟŐĚ�ŝŶ�ĚĞ�, Žǀ ĞŶŝĞƌƐƐƚƌĂĂƚ�
54 te Mechelen. Dat is een zijstraat van de Brusselsesteenweg
aan de Sint-Jan-Berchmanskerk.

- inschrijven: Grootouders: 8 euro per persoon, kin-
deren: 6 euro te storten op rekening van Neos
Zemst (zie vooraan) en dit vóór 29 november 2013
met vermelding “Groenland + aantal volwassenen
+ aantal kinderen”

Op onze website kan je reeds de tekening (zie hiernaast)
op voorhand downloaden. De kinderen kunnen ze dan thuis
kleuren, zo naar het toneel toeleven en ze op 7 december
meebrengen… Wat een Sinterklaasgeschenk!!!

Vergeet niet dat we slechts over 42 plaatsen kunnen be-
ƐĐŚŝŬŬĞŶ͗ �ǁ ŝĞ�ĞĞƌƐƚ�ŝŶƐĐŚƌŝũŌ͕ �ŵĂĂŬƚ�ĚƵƐ�ŵĞĞƌ�ŬĂŶƐ�Žŵ�Ğƌ�ďŝũ�
te zijn!

Nieuwe ontwikkelingen in mediawereld...

 4 februari 2014: (onder voorbehoud) voor-
dracht over godsdiensten

 14 februari 2014: 5de wandeling: Zemst-Laar

 25 februari 2014: voordracht: Albert I en de

Noteer in uw agenda:

 ϭϬ�ũĂŶƵĂƌŝ�ϮϬϭϰ͗ �E ŝĞƵǁ ũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƟĞ

 21 januari 2014: Uitstap naar de Dossin kazer-
ne en bezoek aan de Brouwerij Den Anker

MEDEDELINGEN

dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ�ĞŶ�ĚĞ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ǁ ĞƌĞůĚ�ƐƚĂĂƚ�ŶŝĞƚ�ƐƟů͘�t Ğ�

plaatsten reeds een QR-code in onze nieuwsbrief (zie eerste

bladzijde onderaan links), nu plaatsen we ook een “layar-

code” links bovenaan de eerste bladzijde.

Hoe werkt die layar-code? Heb je een smart-phone/

tablet? Aan de slag dan! Ga online via uw WIFI of uw mobiele

netwerk. Download op uw toestel het ŐƌĂƟƐ�ĂƉƉ�ůĂǇĂƌ�(via

‘play-store”, “samsung-apps”,…). Na het downloaden èn in-

stalleren, zie je het layar-symbool op uw toestel. Klik er op

(ŶŽŐ�ĂůƟũĚ�ŽŶůŝŶĞ͊ ͊ ͊ ) en het programma opent zich. Scan nu de

eerste hele bladzijde van deze nieuwsbrief (waarop dus het

layar-symbool staat) . Even geduld en dan verschijnt

diezelfde eerste bladzijde ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶĞ�Ăĩ ĞĞůĚŝŶŐ�ŝŶ�ŚĞƚ�

midden op uw smart-hone. Druk daar op en het wonder zal

zich voor uw ogen voltrekken…

Deze technologie opent natuurlijk nieuwe vooruitzichten

ǀ ŽŽƌ�ŬƌĂŶƚĞŶ͕ �ƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶ͕ ͙ �ǁ ĂŶƚ�ƉůŽƚƐ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ĚŝĞ�ƐƚĂƟƐĐŚĞ�

ĨŽƚŽ ͛ Ɛ�ďĞǁ ĞŐĞŶĚĞ�ďĞĞůĚĞŶ͊ �̂ ŽŵŵŝŐĞ�ƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶ�ƉĂƐƐĞŶ�Ěŝƚ�

reeds toe en wij van Neos Zemst zijn er als de kippen bij!.

Succes! Het loont echt de moeite!


