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De jaarlijkse kersthappening voor
al onze leden gaat door op

dinsdag 16 december 2014 in
zaal "Amadeus" Spiltstraat 61

Zemst-Bos om 13 u.

Deuren om 12.45 uur.

Het feestelijk diner bestaat
uit:

 ĂƉĞƌŝƟĞĨ�
met hap-
jes

 witloof-
soep

 Kalkoen-
gebraad
met groente-
krans en roze-
marijnsaus

 kerstgebak en koffie 
 wijn en water.

De kersthappening zal muzikaal
opgeluisterd worden door Ome-

ga" ,een vierstemmig mannenoc-
tet van Puurs.

Zij zullen sfeer en ontspan-
ning brengen met beken-

de en misschien minder
bekende liedjes. Liedjes
om naar te luisteren,
mee te zingen of ge-
woon om van te genie-

ten.
We nodigen u

vriendelijk uit op
ĚĞǌĞ�ƚŽƉĂĐƟǀ ŝͲ
teit.

Inschrijven:
Door betaling van 30

euro per persoon (alleen leden
toegelaten!) op rekening van Neos
Zemst: BE 34 0015 2142 4990 en
dit vòòr 5 december.

Kersthappening 2014Kersthappening 2014Kersthappening 2014

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:
27/11- 11/12 - 8 en 22/01/2015—12 en 26/2/15

Ontbijt en Algemene Vergadering 2014
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LEKKER VIES

Op zondag 21 december 2014 gaan we
naar Theater De Moedertaal, Hovenier-
straat 54 in Mechelen. We maken er een
grootouders– en kleinkinderendag van!

“Lekker vies” is een grappig door Rob
van Vliet geschreven toneelspel over de
planeet Oet waar mensen en kinderen vies
moeten doen... Netheid, goede manieren
e.d. zijn er gewoon verboden. Dus: niet in
bad, neuspeuteren verplicht, geen tanden
poetsen, boeren, noem maar op...Maar
wat als een kind van de aarde op de pla-
neet terechtkomt? Gaat het meedoen met
de planeetmensen?

Een heerlijk 'lekker vies' toneelstuk met
echte acteurs en echte decors, geschreven
voor kinderen en met een aangepaste
ƐƉĞĞůƐƟũů͘

De grootouders, vriendjes en vriendinnetjes
(vanaf 4 tot 12 jaar) zijn van harte welkom!

De vertoning begint om 15 uur.

21 december 2014:21 december 2014:21 december 2014: KINDERTONEELKINDERTONEELKINDERTONEEL

Dag van de grootouders en de kleinkinderenDag van de grootouders en de kleinkinderenDag van de grootouders en de kleinkinderen

Vanaf 14 uur is de foyer geopend en kunnen de kin-
deren deelnemen aan de kleurwedstrijd. Hiervoor mag
de tekening op onze website (www.neoszemst.be) af-
drukt worden en kunnen de kinderen ze vooraf inkleu-
ƌĞŶ�;>�d�KW͊�EĂĂŵ͕ �ĂĚƌĞƐ�ĞŶ�ůĞĞŌŝũĚ�ŵŽĞƚ�ŽƉ�ĚĞ�ACH-
TERZIJDE van de tekening staan!!!). Ze mogen ook ter
plaatse, in de foyer van het theater, aan de tekening
werken. Kleurpotloodjes zijn ter beschikking.

We reserveerden 40 plaatsen!

INSCHRIJVEN:

De prijs is € 6 per persoon, zowel voor de grootou-
ders als de kleinkinderen en hun vrienden/

vrien-
dinnetjes te storten op

de rekening van Neos Zemst
(zie vooraan) mét vermelding

“Kindertoneel + aantal grootouders/aantal
kinderen” en dit vóór 7 december 2014. Geef uw klein-
kinderen en hun vrienden/vriendinnetjes een mooi
kerstgeschenk...

Lidgeld 2015Lidgeld 2015Lidgeld 2015

Lidgeld vergeten te betalen? Doe het vandaag nog, dan

ontvangt u zoals iedereen de lidkaart bij de nieuws-

brief van januari. Bedankt voor het vertrouwen in Neos

Zemst! Het rekeningnummer vindt u op de eerste blad-

zijde van deze nieuwsbrief. Lidgeld. € 30 voor het eer-

ste lid, € 25 voor het tweede lid in het gezin.
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Tentoonstellingen en museabezoekenTentoonstellingen en museabezoekenTentoonstellingen en museabezoeken

De eerste geplande tentoonstelling: “Een Eeuw
�ĞůŐŝƐĐŚĞ�̂ ĐŚŝůĚĞƌŬƵŶƐƚ ͟ �ŝŶ�>ƵŝŬ�ŚĞďďĞŶ�ǁ Ğ�ƐƉŝũƟŐ�
genoeg moeten schrappen door de voorziene sta-
king bij de spoorwegen…

Niet getreurd: we plannen een volgende ten-
toonstelling:

500 JAAR VESALIUS

Een tentoonstelling in het M-museum te Leuven.

Vesalius werd 500 jaar geleden geboren in Brussel.
Hij studeerde van 1530 tot 1537 aan de Katholieke Uni-
versiteit te Leuven.

EĂ�ϱϬϬ�ũĂĂƌ�ďůŝũŌ�Śŝũ�ŚĞƚ�ƐǇŵďŽŽů�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ďĞŐŝŶĨĂƐĞ�
van de westerse wetenschap. Als anatoom ligt hij aan
de basis van de moderne geneeskunde. Hij begon het
menselijk lichaam te onderzoeken en schreef in 1543
de atlas over de bouw van het menselijk lichaam. Dit
ǌŽƌŐĚĞ�ǀ ŽŽƌ�ĞĞŶ�ǁ ĂƌĞ�ƌĞǀ ŽůƵƟĞ�ŝŶ�ĚĞ�ŚĞůĞ�ǁ ĞƌĞůĚ͘ ��Ğ�
tentoonstelling gaat over het leven en het werk van
Vesalius.

�Ğ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ�͞ s �^�>/h ^͟ �ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�ŶĞŽƐ�
Zemst

 Datum: vrijdag 12 december 2014
 ^ĂŵĞŶŬŽŵƐƚ͗ �ϭϯ ͘ ϯϬ�ƵƵƌ�ŝŶ�ĚĞ�ůŽŬĞƩĞŶǌĂĂů�ǀ ĂŶ�

ŚĞƚ�ƐƚĂƟŽŶ�ƚĞ�D ĞĐŚĞůĞŶ͘ �/ĞĚĞƌĞĞŶ�ŬŽŽƉƚ�ǌŝũŶ�
ĞŝŐĞŶ�ƟĐŬĞƚ͘ ��ůƐ�ǌĞ�ǁ ĞĞƌ�ŐĂĂŶ�ƐƚĂŬĞŶ͙ ͗ �Žŵ�
13.30 uur op de parking van d’Oude School te
Weerde. We rijden dan met volle auto’s naar
Leuven...

 Toegangsprijs: in de krant DE STANDAARD
ǀ ŝŶĚƚ�Ƶ�ŽƉ�ǌĂƚĞƌĚĂŐ�ϮϮ�ŶŽǀ ĞŵďĞƌ�ĞĞŶ�ŐƌĂƟƐ�
ƚŽĞŐĂŶŐƐƟĐŬĞƚ͙ �ĂŶĚĞƌƐ͗ �Φ�ϭϬ͘

 Prijs gids: € 65, te delen door het aantal deel-
nemers (maximum 20).

 Inschrijven tot 25 november via mail naar:
- depauw.r@skynet.be of
- claes.thomassen@telenet.be
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Weerspreuk november
Houden de bomen hun blaren lang.
Wees voor een strenge winter bang.

Spreuk van de maand
Een pessimist
/Ɛ�ĞĞŶ�ŽƉƟŵŝƐƚ�ĚŝĞ�ƐůĞĐŚƚ�ŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ�ŝƐ͘ ͘ ͘

TONEEL 2014: ‘t Groeit ZemstTONEEL 2014: ‘t Groeit ZemstTONEEL 2014: ‘t Groeit Zemst

Dit werkjaar gaan we naar Zemst. Toneel-

kring “’t Groeit” speelt op 13 december

2014

HET KRUIS VAN DE
COIN PERDU

De Westhoek, le Westhouck, aan beide zijden van de

‘schreve’… D Ğƚ�ŝŶ�ŝĞĚĞƌĞ�ƐƚĂĚ�ŽĨ�ĚŽƌƉ�ǌŝũŶ�ƟĞŶƚĂůůĞŶ͕ �

ŚŽŶĚĞƌĚĞŶ�ŽĨ�ĚƵŝǌĞŶĚĞŶ�ǁ ŝƩ Ğ�ǌĞƌŬũĞƐ�ŽƉ�ĚĞ ŵŝŶƵƟĞƵƐ�

onderhouden kerkhoven, getuigend van de Groten Oor-

ůŽŐ͙ ͙ ��Ğ�t ĞƐƚŚŽĞŬ͕�ůĞ�t ĞƐƚŚŽƵĐŬ͙ D Ğƚ�ǌŝũŶ�ƉŝƩ ŽƌĞƐŬĞ�

eeuwenoude kerkjes, die wat later zijn leeggelopen dan

in de rest van het land… Mariakapelletjes, heiligenvere-

ringen, en grote kruisbeelden langs de weg, herinnerend

ĂĂŶ�ĞĞŶ�ǀ ĞƌĂŶŬĞƌĚĞ�ǀ ŽůŬƐĚĞǀ ŽƟĞ͕�ŶĂĂƐƚ�ǀ ƌŽůŝũŬĞ�ĞƐƚĂŵŝͲ

nets en kleurrijke kroegen met volkse klanten en dorps-

figuren. Te koesteren plekjes. 

De Westhoek, le Westhouck. Waar jongeren de streek

ontvluchten en boeren zich zelfs in de mist van de illega-

liteit begeven om te overleven. Waar commerciële har-

ten een graantje meepikken van de grote herdenking

‘14-‘18. De Westhoek, le Westhouck. Waar familieruzies

ĚĞ�ƉŽůŝƟĞŬ�ĞŶ�ĚĞ�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ�ŽƌĚĞŶŝŶŐ�ďĞƉĂůĞŶ͕ �ĞŶ�ĚĞ�

koppigheid even diep gaat als de liefde. Of klinkt dat

universeel? De Westhoek, le Westhouck, aan beide zij-

ĚĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�͚ƐĐŚƌĞǀ Ğ͛ ͙ ͘ �ũĞ�ǌŽƵ�ĚĞŶŬĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ�ƟũĚ�Ğƌ�ŝƐ�

ďůŝũǀ ĞŶ�ƐƟůƐƚĂĂŶ͘ ��Ŷ�ƚŽĐŚ͙ ͘

Het verhaal van ‘t Kruis van ‘n Coin Perdu schetst

enkele van die ‘straffe’ volksfiguren, de bazin en enkele 

ǀ ĂƐƚĞ�ŬůĂŶƚĞŶ�ǀ ĂŶ�ǌŽ͛ Ŷ�ǀ ƌŽůŝũŬĞ�ĞƐƚĂŵŝŶĞƚ͘ �, Ğƚ�Į ĐƟĞǀ Ğ�

gehucht de Coin Perdu is gesitueerd nabij de ‘Schreve’,

recht tegenover het kruisbeeld van Onzen Lieven Heere

van ’n Coin Perdu en het Big Cross Military Cemetery.

Een hedendaagse historie over een landelijke kroeg, de

bazin en enkele stamgasten, een familiestrijd en een

strijd om …. een kruis en een Brits kerkhof. Een verhaal

waarin zowel haat als solidariteit uitmonden in spannen-

ĚĞ͕�ŚƵŵŽƌŝƐƟƐĐŚĞ�ĞŶ�ƐŽŵƐ�ŽŽŬ�ŽŶƚƌŽĞƌĞŶĚĞ�ƚĂĨĞƌĞͲ

len. Over de Grote Oorlog die herdacht wordt, de kleine

oorlog die mensen soms voeren, en het kruis van Onzen

Lieven Heere, die zich zorgen maakt. De vrede zij met

u…

dŽŶĞĞů�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ͗

 Datum: 13 december 2014

 t ǌ�ŶĂŵĞŶ�ĞĞŶ�ŽƉƟĞ�ŽƉ�ϯϬ�ƉůĂĂƚƐĞŶ͘

 Afspraak: om 19.30 uur aan de ingang van de

parochiezaal (Kloosterstraat 4) te Zemst waar

ǁ Ğ�Ƶ�ĚĞ�ƟĐŬĞƚƐ�ǌƵůůĞŶ�ďĞǌŽƌŐĞŶ͘ �, Ğƚ�ƚŽŶĞĞů�

begint om 20 uur.

 IINSCHRIJVING: € 9 per persoon te betalen op

de rekening van Neos Zemst (nummer zie pagi-

na 1) en dit vóór 4 december 2014. Vermel-

den: “Toneel Zemst + aantal personen”.



 

Joris
Tekstvak
Dit is de ACHTERZIJDE van de tekening!!!!



 



DE HARMONIEUZE MEANDERS VAN DE SEINEVALLEI: 5 DAGEN/4 NACHTEN 18 - 22 SEPT.15

Programma:
Dag 1: Zemst – Chantilly – Parijs. Vanuit Weerde rijden we richting Parijs met een halte aan
het kasteel van Chantilly. Lunch. Daarna rondrit door Parijs. Tegen de avond schepen we in
voor onze riviercruise. Welkom – welkomscoctail – diner aan boord terwijl de boot door het
verlichte Parijs vaart.
Dag 2: Parijs – Versailles – Vernon. Al vroeg in de ochtend licht het schip het anker.
Ontbijtbuffet aan boord. Halte voorzien in Conflans- Sainte- Honorine van waaruit de
autocar ons brengt naar het kasteel van Versailles (bezoek). We vervoegen terug het schip in
Mantes-La- Jolie voor het diner en overnachting.
Dag 3: Vernon – Rouen – Caudebecq-en- Caux: ontbijt aan boord en we varen voorbij Les
Andelys en Ambreville. Na de lunch brengen we een bezoek aan Rouen. Tegen de avond
komen we in Caudebecq-en Caux en verwelkomen aldaar een kapitein van Seine-Maritieme
om naar Honfleur te varen. Galadiner aan boord en overnachting.
Dag 4: Caudebecq en Caux – Honfleur – Deauville. We bezoeken Honfleur en ’s middags
lunchen we op het schip. Daarna bezoeken we met de autocar de badplaats Deauville.
Diner aan boord van het schip en overnachting.
Dag 5: Honfleur – Fécamp – Zemst. Na het ontbijt is het stilaan tijd om afscheid te nemen
van het schip en van de bemanning. We bezoeken Fécamp en na de lunch vatten we onze
terugweg aan richting Weerde.

Prijs: € 865 zo er maar 35 inschrijvingen zijn (€ 852 zo er 40 deelnemers zijn en € 842 zo er
45 meegaan). Dus de prijs is pas definitief, wanneer we het exacte aantal personen kennen.
Supplement single: € 160 en supplement pont supérieur per persoon: € 90 .
In de prijs is begrepen: transport van en naar Parijs en terug in luxe touringcar, cruise van de
5 dagen/4 nachten op basis van volpension en all-inclusive systeem aan boord,
Nederlandstalige gids, alle uitstappen en ingangstickets, ook de lunch op dag 1 en 5
( 1 hoofdschotel met inbegrip water en wijn), BTW, baan- en haventaksen, garantiefonds en
bijstands- en annulatieverzekering.
Niet begrepen in de prijs zijn: persoonlijke uitgaven en drinkgeld (vrijblijvend).
Gelieve met onderstaande inschrijving tegen ten laatste 30 november 2014 in te schrijven
en deze inschrijving te bezorgen aan Louis Van Roost Tervuursesteenweg 633 b3 te 1980
Elewijt ( of te scannen naar vanroostvanpraet@scarlet.be). Goed aanduiden welke kajuit er
gekozen wordt: standaardkajuit of pont supérieur kajuit of single met vermelding van de
namen van de deelnemers.
Tevens dient er een eerste voorschot van € 100 per persoon gestort te worden ook voor
einde november 2014 op rekening NEOS Zemst IBAN BE34 0015 2142 4990 BIC GEBABEBB
met vermelding van Seinecruise. (tweede voorschot volgt in maart 2015).
Voor nadere inlichtingen kan je terecht op telefoon, gsm of mailadres.
Groetjes
Louis Van Roost tel 015 / 61 39 71 of GSM 0496 55 51 30 (verantw.).

INSCHRIJVING Riviercruise Seine 18 tot 22 september 2015:

Naam ………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………Tel/GSM……………
Samen met of single (°) ……………………………………………………………………..
Kajuitkeuze: Standaard kajuit - Pont supérieur kajuit – Single (°)
Stort voor 30 november een eerte voorschot van € 100 per persoon op rekening
NEOS ZEMST IBAN BE 34 0015 2142 4990 BIC GEBABEBB.

(°) het onnodige doorhalen.


