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Bij de intrede van het nieuwe

werkjaar hoort ook de hernieuwing

van het lidgeld voor het NEOS lid-

maatschap.

Onze verhoogde bijdrage aan

EĞŽƐ�EĂƟŽŶĂĂů�ǀ ĞƌƉůŝĐŚƚ�ŽŶƐ�ŚĞƚ�ůŝĚͲ

geld iets te verhogen. Daarvoor krijgt

u echter een aanbod van meer dan

ϱϬ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ďŝũ�EĞŽƐ��ĞŵƐƚ͕ �ǀ ĂŶĂĨ�

nu tot december 2015, sommige gra-

ƟƐ͕ �ĂŶĚĞƌĞ�ŵŝƚƐ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŬŽƐƚͲ

prijs. Bovendien krijgt u iedere

maand onze nieuwsbrief, met alle

ŶƵƫ ŐĞ�ĂĂŶŬŽŶĚŝŐŝŶŐĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ĚĞ�ŬŽͲ

ŵĞŶĚĞ�ǁ ĞŬĞŶ͘ �dĞŶƐůŽƩĞ�ŬƵŶƚ�Ƶ͕ �

dankzij de inschrijving bij Neos

Zemst, ook deelnemen aan de talrij-

ŬĞ�ƌĞŝǌĞŶ�ĞŶ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ�

ĚŽŽƌ�EĞŽƐ�EĂƟŽŶĂĂů�ĞŶͬ ŽĨ�EĞŽƐ�

Vlaams-Brabant.

Het lidgeld bedraagt 30 € voor

het eerste lid van het gezin en 25 €

voor een bijkomend lid in het gezin.

' ƌĂĂŐ�ƐƚŽƌƟŶŐ�vóór 15 november

2014 op rekening BE34 0015 2142

4990 van Neos Zemst met melding

“lidgeld 2015 + naam/namen”.

Wij hopen ju (weer) te mogen

begroeten bij de grote familie van

Neos-Zemst.

NEOS NETWERK VAN ONDERNE-

MENDE (maar ook ONTSPANNEN)

SENIOREN.
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Lidgeld 2015Lidgeld 2015Lidgeld 2015

PetanquePetanquePetanque--- enenen

gezelschapsspellennamiddaggezelschapsspellennamiddaggezelschapsspellennamiddag

Aan en in het WIK-lokaal, Spiltstraat 280 te
Zemst-Laar. Van 14 uur tot 17 uur. GRATIS en zon-
der inschrijving. U komt en gaat wanneer u zelf
wil…

Data: 23/10 - 13/11 en 27/11- 11/12 - 8 en 22/1
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KŶƚŵŽĞƟŶŐƐĐĞŶƚƌƵŵ�, ŽĨƐƚĂĚĞ͕��ĞŵƐƚƐĞƐƚĞĞŶǁ ĞŐ�ϭϱ͕ van 13 tot 18 uur. De beurs staat in het teken van “BEWEGEN”
De toegang is GRATIS en de beurs is bestemd voor JONG en MINDER JONG… met andere woorden: voor IEDEREEN.
�Ğ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ŝƐ�ŝŶ�ŚĂŶĚĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�t ĞůǌŝũŶƐ– en Gezondheidsraad en van de Seniorenadviesraad van Zemst,
in samenwerking met Trage Wegen, de Sportraad van Zemst, de Jeugdraad van Zemst, BLOSO.
KƉ�ŚĞƚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͗ �WŝŵƉ�ũĞ�Į ĞƚƐ͕ �ŝŶŝƟĂƟĞƐ�Ěŝǀ ĞƌƐĞ�ƐƉŽƌƚĞŶ�;ŬŽŵ�ŶŝĞƵǁ Ğ�ƐƉŽƌƚĞŶ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͕ �ǀ ĞƌƚƌĞŬƉƵŶƚ�ǁ ĂŶĚĞůŝŶŐ�dƌĂͲ
ge Wegen (5 km of 13,5 km). Bezoek de verschillende infostands, ook die van Neos Zemst…
Geniet ook van het aanbod van taart, koffie, drank… 
WELKOM!

19 oktober 201419 oktober 201419 oktober 2014

WELZIJNSBEURSWELZIJNSBEURSWELZIJNSBEURS

ZEMSTZEMSTZEMST

Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt zijn de inschrijvingen reeds afgesloten… We maken er een aangenaam ontbijt van met in de

ƌĂŶĚ�ǀ ĞĞů�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�Žǀ Ğƌ�ŽŶǌĞ�ƉůĂŶŶĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ŚĞƚ�ǁ ĞƌŬũĂĂƌ�ϮϬϭϰ-2015 en een terugblik op de reizen in 2014...

Journalist Dirk Tieleman

(1940) koestert een grote

nieuwsgierigheid naar wat

er in de wereld van van-

daag gebeurt. Hij kijkt be-

wust en moedwillig verder

dan onze landsgrenzen.

Maar wat hij op zijn verre

reizen naar Iran, Afghanis-

tan, Rusland of China ziet,

leert hem veel over hoe het er tegenwoordig aan toe-

ŐĂĂƚ�ŝŶ�s ůĂĂŶĚĞƌĞŶ�ĞŶ��ƵƌŽƉĂ͘ ��Ŷ�ĚĂƚ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ĂůƟũĚ�ĞĞŶ�

fraai beeld.

Leert U al Chinees? Bent U bezorgd over het gele ge-

vaar? Vraagt U zich ook af of de opkomst van de nieuwe

21 oktober 2014: ONTBIJT en ALGEMENE VERGADERING21 oktober 2014: ONTBIJT en ALGEMENE VERGADERING21 oktober 2014: ONTBIJT en ALGEMENE VERGADERING

4 november 20144 november 20144 november 2014

Voordracht door Dirk Tieleman: HET GELE GEVAARVoordracht door Dirk Tieleman: HET GELE GEVAARVoordracht door Dirk Tieleman: HET GELE GEVAAR

groeilanden onvermijdelijk gepaard gaat met de teloor-

gang van de oude? Dirk Tieleman vertelt graag over eco-

nomie. Voor de radio bracht hij verslag uit over de sta-

kingen in de late jaren 60. Toen Ford op 24 oktober 2012

aankondigde te zullen sluiten was hij meteen geïntri-

ŐĞĞƌĚ͘ ��Ğ�ĂĂŶŬŽŶĚŝŐŝŶŐ�ǀ ŝĞů�ĚĂŐ�ŽƉ�ĚĂŐ�ǀ ŝũŌŝŐ�ũĂĂƌ�ŶĂ�ĚĞ�

eerstesteenlegging. Dit was geen toeval meer. Tieleman

ŚĞĞŌ�Ğƌ�ĞĞŶ�ďŽĞŬ�Žǀ Ğƌ�ŐĞƐĐŚƌĞǀ ĞŶ�ĞŶ�ŝƐ�ŶĞƚ�ƚĞƌƵŐ�ǀ ĂŶ�

ĞĞŶ�ƌĞŝƐ�ǀ ĂŶ�ƚĂĐŚƟŐ�ĚĂŐĞŶ�Žǀ Ğƌ�ůĂŶĚ�ŶĂĂƌ��ŚŝŶĂ͘

�Ğ�ǀ ŽŽƌĚƌĂĐŚƚ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ͗

 �Ğ�ǀ ŽŽƌĚƌĂĐŚƚ�ďĞŐŝŶƚ�ƐƟƉƚ�Žŵ�ϭϰ�ƵƵƌ

 In zaal Amadeus Zemst-Bos

 Toegang leden: € 5 (niet-leden: € 7) ter plaatse

te betalen

 WELKOM

Provinciale reis Neos VlaamsProvinciale reis Neos VlaamsProvinciale reis Neos Vlaams---Brabant: SCHOTLANDBrabant: SCHOTLANDBrabant: SCHOTLAND

In augustus 2015 maakt Neos Vlaams-Brabant een negen-

daagse boot- en busreis naar Schotland.

Schotland wordt, na de overtocht per nachtboot, helemaal

doorkruist met een luxe

autocar. Als één van de

hoogtepunten geldt het

bezoek aan de wereldbe-

ƌŽĞŵĚĞ� ͞ D ŝůŝƚĂƌǇ�dĂƩ ŽŽ͟ ͕ �

‘s avonds in Edinburgh. De

basisprijs is 1.400 € pp in

een tweepersoonskamer met vol pension, zonder dranken.

s ĞƌĚĞƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĞŶ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀ ŝŶŐ�ŝƐ�ƚĞ�ǀ ŝŶĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ǁ ĞďͲ

site www.neosvzw.be/vlaams-brabant.
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Onze nieuwsbrief kent een groot succes, zowel
binnen Neos als daarbuiten. Sommige leden zouden
ook wel een nieuwsbrief willen maken voor hun fa-
milie, sportclub, vereniging… Maar hoe doe je dat?

De gemakkelijkste oplossing is natuurlijk via het
D ŝĐƌŽƐŽŌ-programma WORD. Maar daar zijn een
heleboel beperkingen die een mooie lay-out verhin-
deren…

�ƌ�ďĞƐƚĂĂŶ�ǁ Ğů�ǁ Ăƚ�ƚĞ�ďĞƚĂůĞŶ�ƐŽŌǁ ĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵͲ
ma’s, maar als je kan werken met een GRATIS pro-
gramma, dan is dat mooi meegenomen.

Op zaterdag 15 november 2014 organiseren we
in het zaaltje van “de Semse” een cursus “Een
nieuwsbrief maken…”. We maken er een ganse za-
terdag van (van 9.30 uur tot ongeveer 16 uur), zo-
dat daarna iedereen zelfstandig aan de slag kan.
Boterhammen meebrengen!

De cursus staat voor iedereen open en het is een
samenwerking Neos Zemst—de Semse—KWB
Weerde.

6 november 20146 november 20146 november 2014

Tentoonstelling in LUIKTentoonstelling in LUIKTentoonstelling in LUIK

EEN EEUW BELGISCHE SCHILDERKUNSTEEN EEUW BELGISCHE SCHILDERKUNSTEEN EEUW BELGISCHE SCHILDERKUNST

�ĞǌŽĞŬ�ĂĂŶ�ĚĞǌĞ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ͗

We komen samen om 12.45 u. in de lo-
ŬĞƩĞŶǌĂĂů�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ƐƚĂƟŽŶ�ǀ ĂŶ�D ĞĐŚĞůĞŶ�ĞŶ�
vertrekken daar om 13.09 u. Iedereen koopt
ǌŝũŶ�ĞŝŐĞŶ�ƟĐŬĞƚ͘ We komen aan in Luik om
14.22 u. Daar nemen we de bus naar het mu-
seum, waar het bezoek start om 15 uur. De
inkom is 3 € per persoon. In het museum heb-
ben we een Nederlandstalige gids waarvan de
kostprijs (65 €/u.) gedeeld wordt door het aan-
tal deelnemers. Na het bezoek is de terugreis
vrij (voor diegenen die eventueel nog wat in
Luik willen rondwandelen) maar er is bv. een
trein om 17 u. (Mechelen 18.05 u.) en om
17.41 uur (Mechelen 18.51 u.)

Geïnteresseerden gelieven zich zo vlug mo-
gelijk te melden bij depauw.r@skynet.be of
015.61.00.83 of claes.thomassen@telenet.be
of 015.61.27.00.

Maximum aantal deelnemers: 20

15 november 201415 november 201415 november 2014

ComputercursusComputercursusComputercursus

EEN NIEUWSBRIEF MAKEN...EEN NIEUWSBRIEF MAKEN...EEN NIEUWSBRIEF MAKEN...

�Ğ�ĐƵƌƐƵƐ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ͗
 De cursus gaat enkel door indien er minstens 6

inschrijvingen zijn.
 Maximum aantal deelnemers is 10
 Deelname in de onkosten: € 15 voor de leden

van de 3 verenigingen, andere deelnemers: €
20 te betalen op rekening van Neos Zemst:
Iban BE34 0015 2142 4990
Bic GEBABEBB en dit vóór 1 november 2014.

 Meebrengen: jouw eigen computer, verlengka-
bel, boterhammen, schrijfgerief

 Ook nog meebrengen: eventueel logo van jouw
vereniging, enkele foto’s, willekeurige tek-
sten,... Zet dit alles op een USB-ƐƟĐŬ�ŽĨ�̂ � -
kaartje (naargelang de mogelijkheden van je
computer).

 :Ğ�ŚŽĞŌ�ŐĞĞŶ�ƐŽŌǁ ĂƌĞ�ƚĞ�ĚŽǁ ŶůŽĂĚĞŶ͘ �h�ŽŶƚͲ
ǀ ĂŶŐƚ�ĞĞŶ�ĐĚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŐƌĂƟƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕�ĚĞ�
handleiding en enkele voorbeelden.

 Je moet natuurlijk vlot met de pc kunnen wer-
ken en toch wel wat afweten van het gebruik
met “WORD”.
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Weerspreuk oktober
Blinkt oktober in zonnegoud
de winter volgt snel en koud.

Spreuk van de maand
Diegene die een berg wil verplaatsen,
begint met het wegdragen van kleine stenen (Chinees gezegde)

SENIORENWEEK 2014SENIORENWEEK 2014SENIORENWEEK 2014

Van 17 tot en met 23 november organiseren de Seni-

orenadviesraad van de Gemeente Zemst en de Gemeen-

te zelf een seniorenweek.

Er is een gans programma voorzien dat je kan lezen

als bijlage aan deze nieuwsbrief.

�ĠŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ŝƐ�ĚĞ͟ �begeleide historische

wandeling” in het Bloso-domein Hofstade ͘ ��ĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝͲ

teit wordt door Neos Zemst georganiseerd in samen-

ǁ ĞƌŬŝŶŐ�ŵĞƚ�ďŽǀ ĞŶǀ ĞƌŵĞůĚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͘ ��Ğ�ďĞŐĞůĞŝĚĞ�

wandeling van +/- ϱ�Ŭŵ�ǀ ĞƌƚƌĞŬƚ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�̂ ƉŽƌƟŵŽŶŝƵŵ�

om 14 u. Ingang met de wagen aan de grote parking is

ŐƌĂƟƐ�ĂůƐ�ũĞ�ǀ ĞƌŵĞůĚƚ�ĚĂƚ�ũĞ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ƐĞŶŝŽƌĞŶĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŝŶ�

ŚĞƚ�̂ ƉŽƌƟŵŽŶŝƵŵ�ŬŽŵƚ͘ �:Ğ�ƌŝũĚƚ�ĚĂŶ�ǀ ĞƌĚĞƌ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�

ƉĂƌŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�̂ ƉŽƌƟŵŽŶŝƵŵ�ǌĞůĨ͘

De deelname is ŐƌĂƟƐvoor leden, niet-leden en alle

senioren van Zemst.

Wij hopen dat Neos zijn naam van seniorenvereni-

ging alle eer aandoet door een sterke deelname aan de-

ze namiddag.

QUIZ Neos VlaamsQUIZ Neos VlaamsQUIZ Neos Vlaams---Brabant: 4 december 2014Brabant: 4 december 2014Brabant: 4 december 2014

Op 4 december 2014 om 14 uur gaat de derde pro-

vinciale Neos- quiz door in het “Fenikshof” te Grimber-

gen met vertegenwoordigers van de diverse clubs. De

winnaar wordt uitgeroepen tot “slimste club”.

Er zijn 6 rondes met 10 vragen over Neos, actualiteit,

kunst en cultuur, eten en drinken, geschiedenis, weten-

schap, sport, beeldvragen, natuur en muziek. Ieder krijgt

ĞĞŶ�ǁ ĞůŬŽŵƐƚĚƌĂŶŬũĞ�ĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƉĂƵǌĞ�ŬŽĸ Ğ�ĞŶ�ƚĂĂƌƚ͘

Ben je geïnteresseerd als deelnemer of supporter

gelieve dan 8 € per persoon te storten op rekening BE34

0015 2142 4990 van Neos Zemst vóór 1 november met

melding ”naam/namen deelnemer(s) of supporter(s)”.

Vergeet echter niet dat je je parate kennis nog eens

ƚĞŶ�ǀ ŽůůĞ�ŬĂŶ�ďĞŶƵƩ ĞŶ�ĚŽŽƌ�ĚĞĞů�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�

“Grote quiz van Neos Zemst” op 24 februari 2015.

Daguitstap WILRIJK: 24 november 2014Daguitstap WILRIJK: 24 november 2014Daguitstap WILRIJK: 24 november 2014

Onze volgende daguitstap brengt ons niet ver van

Zemst. Wij gaan op daguitstap naar Wilrijk op 24 novem-

ber. Zoals gewoonlijk vertrekken wij met de bus op de

parking aan de Oude School te Weerde om 10.00 uur

ƐƟƉƚ͘

Tegen 11 uur worden wij door gidsen opgewacht om

een bezoek te brengen aan de “Shankheswar

parsvanath Jaïn” tempel in Wilrijk. Deze Indische tem-

pel is o.a. gebouwd door en voor de Indiase families van

diamantairs die in het Antwerpse wonen en werken; en

door en voor de wereldwijde Jaïn gemeenschap. Daarna

hebben wij het middagmaal in een mooie gelegenheid in

Wilrijk.

Tegen 15 u worden wij verwacht in de diamantwijk

in Antwerpen waar wij, als verlengstuk aan het tempel-

bezoek, met een gids vooral de Indiase inbreng in de

huidige diamantwereld voorgeschoteld krijgen. Daarna

keren wij weer naar onze vertrekplaats in Weerde.

Terug rond 18 uur.

Gezien het aantal deelnemers voor de bezoeken en

voor de gidsen beperkt is, kunnen er maximum 50 per-

sonen meegaan. Wees er dus vlug bij om dit uiterst inte-

ressant bezoek mee te maken! Deelnameprijs is 50 €

voor de leden en 60 € voor niet-leden, die graag mee-

gaan (drank niet inbegrepen). Bij meer dan 50 deelne-

mers gaan de leden voor.

' ƌĂĂŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀ ĞŶ�ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ŽƉ���ϯϰ�ϬϬϭϱ�ϮϭϰϮ�

4990 van Neos Zemst vóór 12 november 2014 met ver-

melding “WILRIJK”.

2 + 2 = ???

Heu juf, mag ik naar de

helpdesk bellen?


