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Voordracht :Investeren in energiebesparing

Donderdag 14 november 2013: 14 uur

Wandeling Hofstade 11 juni 2013

Een film maken van de 
ǀ ĂŬĂŶƟĞ͕� ǀ ĂŶ� ĚĞ� ŬůĞŝŶŬŝŶͲ
deren van een speciale reis,
van een vereniging, van een
gebeurtenis,… wie droomt er
niet van?

:Ğ�ŚŽĞŌ�Ăů�ůĂŶŐ�ŐĞĞŶ�ĞĐŚƚĞ�
camera meer te hebben, laat
staan zo’n mastodont van een
filmtoestel, loodzwaar om 
mee rond te sleuren… De vi-
deocamera’s zijn klein, handig
in bediening en bovendien
niet meer zo duur. Maar ook
met een eenvoudig compact
digitaal fototoestel of een
spiegelreflex kan je tegen-
woordig ook mooie bewegen-
de beelden schieten.

Tijd dus om er wat mee te
doen! Een film maken met 
ĞĞŶ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�ǀ ĂŶ�ĨŽƚŽ ͛ Ɛ�ĠŶ�
bewegende beelden is niet zo
moeilijk. Er bestaan verschil-
lende programma’s die voor
zowel de amateur als de pro-
fessionele filmer meer dan 

Lekkere koekjes en meer…
18 juni 2013

De tovenaar van Oz

29 augustus 2013

Algemene Ledenvergadering
1 oktober 2013

Een film maken... 

De voordracht is ŐƌĂƟƐ, maar je moet wél inschrijven op het
gemeentehuis Dienst WELZIJN, telefoon: 015 61 88 91 of met
een e-mail: welzijn@zemst.be. De voordracht gaat door in de
zaal van de bibliotheek te Zemst. Iedereen WELKOM!

ǀ ŽůĚŽĞŶŝŶŐ�ďŝĞĚĞŶ͘ �^ŽŌǁ ĂƌĞͲ
producent MAGIX is er zo één
ĞŶ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ǁ ĂĂƌ�
zowel de gewone amateur als
de meer-eisende filmer mee 
aan zijn trekken komt. Met
andere woorden: een pro-
gramma waar je kan in mee-
groeien.

t Ğ�ǁ ŝůůĞŶ�Ƶ�ŽƉ�ǁ ĞŐ�ǌĞƩ ĞŶ�
om deze boeiende hobby
(foto’s nemen, filmen en er 
een film van maken op DVD, 
op het internet of op USB-
ƐƟĐŬͿ�ŵĞƚ�ƉůĞǌŝĞƌ�ƚĞ�ďĞŽĞĨĞͲ
nen. Daarom organiseert
Neos Zemst in samenwerking
met KWB Weerde een cursus
op zaterdag 16 en 23 novem-
ber 2013 en op 22 februari
2014 van 9.30 uur tot onge-
veer 16 uur in het lokaal
“ONS HUIS”. Natuurlijk pauze-
ren we onder de middag een
uurtje, zodat je eventueel
naar huis kan, maar je mag
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gerust ook je boterhammen meebren-
gen. Wij zorgen voor koffie of een an-

dere drank. Ondertussen kunnen we
vrij van gedachten wisselen.

Opdat de cursus goed zou kunnen
verlopen stellen we het maximum aan-
tal cursisten op 10. Helaas moeten we
de cursus uitstellen als we geen 6 ge-
gadigden bij elkaar krijgen… De kosten
(verwarming lokaal,…) lopen dan te
hoog op. t ŝĞ�ŝŶƐĐŚƌŝũŌ͕ �ŽŶƚǀ ĂŶŐƚ�ƟũĚŝŐ�
ĚĞ�ŶŽĚŝŐĞ�ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͘

Bij inschrijving betaal je 10 euro op
rekening Neos Zemst iban BE 34 0015
2142 4490 Bic GEBABEBB met vermel-
ding “Magix + naam/namen en KWB
of Neos”

We gebruiken het meest recente
Magix programma: Video DELUXE
(foto’s hiernaast).

Het prijsverschil komt doordat je in
het duurste pakket meer (professionele
of moeten we zeggen knappe) moge-
lijkheden krijgt dan in het pakket van
ϲϵ ͕ ϵϵ�ĞƵƌŽ͙ �:Ğ�ŬĂŶ�ĚĞ�ƐŽŌǁ ĂƌĞ�ĂĂŶͲ
schaffen in elke computerzaak of recht-
streeks bij MAGIX: www.magix.com.
/ŶĚŝĞŶ�ũĞ�ĚĞ�ƐŽŌǁ ĂƌĞ�ǌĞůĨ�ĚŽǁ ŶůŽĂĚƚ�
vanaf die site, dan heb je natuurlijk
geen verzendkosten. Let op: dit zijn

enkel richtprijzen!!!

Heb je problemen met het down-
loaden en/of installeren dan kan je de
hulp inroepen van Joris:

neoszemst@skynet.be

Wie deelneemt zorgt er voor dat de
ƐŽŌǁ ĂƌĞ�ŽƉ�ǌŝũŶ�ĐŽŵƉƵƚĞƌ�ƐƚĂĂƚ͕ �ǁ ĂŶƚ�ũĞ�
brengt je eigen pc mee naar de cursus.
Er zijn géén ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ƟũͲ
dens de lessen!

Voorwaarden om deel te nemen
aan de cursus:

° Je moet toch wel een beetje handig
zijn met de pc en met het toetsenbord
opdat de cursus vlot zou kunnen verlo-
ƉĞŶ͘ �:Ğ�ŚŽĞŌ�ĞĐŚƚ�ŐĞĞŶ�ĞǆƉĞƌƚ�ƚĞ�ǌŝũŶ͕ �
maar een echte beginneling kan moeilijk
mee...

° Een snelle computer. De nieuwe
toestellen (van maximum 5 jaar terug)
kunnen allemaal wel het programma
aan. Heb je twijfels: neem contact op
met Joris.

° Je goed humeur meebrengen…
° De wil om er iets moois van te ma-

ken…
Uw inschrijving wordt verwacht

vóór 9 november 2013.

De Gezondheidsraad Zemst nodigt uit…

(Kaarten niet langs Neos Zemst bestellen a.u.b.!!!)

Petanque- en
Gezelschapsspellennamiddag

Plaats:
WIK-lokaal,
Spiltstraat 280
Zemst-Laar
Wanneer?
Van 14 uur tot
ongeveer 17 uur.
Je komt en gaat
weer weg wan-
neer je wil…
28/11 en 12/12
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Dinsdag 26 november 2013

Daguitstap naar MAREDSOUS en DINANT

Op 26 november organiseren we de tweede
daguitstap van het nieuwe seizoen. In de mooie
kleuren van de late herfst gaan we naar Maredsous
en Dinant voor een interessante en gevarieerde
dag.

Wij vertrekken op de parking van de Oude
School, in Weerde, ten allerlaatste om 8 uur
(omwille van de files) en worden om 10 u verwacht 
in Maredsous voor een koffie met een stuk taart. 

Daarna neemt een gids ons mee voor een ge-
leid bezoek aan abdij, school en ateliers tot de
middag.

In het restaurant van het bezoekerscentrum ge-
nieten wij van ĞĞŶ�ǁ ĂƌŵĞ�ŵĂĂůƟũĚ�ŵĞƚ�ĂƉĞƌŝƟĞĨ͕ �
soep, stoofvlees en frieten en dessertbord. Bij de
ŵĂĂůƟũĚ�ǌŝũŶ�ĞĞŶ�ŐůĂƐ�ƌŽĚĞ�ǁ ŝũŶ�ĞŶ�ǁ ĂƚĞƌ�ŽƉ�ƚĂĨĞů�
inbegrepen. Bijkomende dranken kunnen besteld
worden.

Daarna gaan we naar de citadel van Dinant voor
een geleid bezoek aan de site.

Om af te ronden keren we terug naar de Abdij
van Maredsous voor een laatste drank of hapje.

Terug in Weerde rond 18.30 u-19 u.

Dit is een zeer gevarieerd programma met een
uitzonderlijk uitgebreid bezoek aan de abdij.

Inschrijven kan vóór 6 november 2013 op het
rekeningnummer van NEOS Zemst ( BE34 0015
2142 4990) door betaling van 55 € per persoon

voor de leden en 65 € voor niet-leden (met ver-
melding “Maredsous + de namen”.

Voor dit uniek aanbod zijn de plaatsen beperkt
tot 60 personen. Schrijf dus vlug in om zeker mee
te kunnen. Wij kijken ernaar uit jullie op onze uit-
stap weer te zien!

Zondag 1 december 2013 om 15 uur

Toneel Labyrint Elewijt: DENK AAN MIJ!

, Ğƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ďůŝũƐƉĞů�;ŐĞĞŶ�ďŽĞƌƟŐĞ�
komedie); eerder een lach en een
traan zoals ze in het theaterjargon
ǌĞŐŐĞŶ͘ ��Ğ�ĂƵƚĞƵƌ�ŝƐ�, ĞƩǇ�, ĞǇƟŶŐ͘

Het verhaal

Stel je voor! Je ex-man nodigt je uit in het
ŽƵĚĞ�ǀ ĞƌƚƌŽƵǁ ĚĞ�ǀ ĂŬĂŶƟĞŚƵŝƐ�ŝŶ�&ƌĂŶŬƌŝũŬ͘�

Je zit nu zo goed in je vel dat je gaat. Maar ..... er komen nog
drie andere ex-vrouwen opdagen. Het uitje blijkt al gauw een
confronterende nachtmerrie. Er laait van alles op: hormonen,
jaloezie, wraak, hebzucht, spijt en vooral de ontluisterende
waarheid.
Vier totaal verschillende vrouwen raken verwikkeld in een
schaamteloos conflict vol hilarische rivaliteit en typische wij-

ǀ ĞŶƐƚƌĞŬĞŶ͘ �' ĞĞŶ�ǁ ŽŶĚĞƌ͘��ůůĞŵĂĂů�ǀ ŽŽƌďŝũ�ĚĞ�ǀ ĞĞƌƟŐ�ĞŶ�ŚĞŝůŝŐ�
van plan om eindelijk te krijgen wat hen toekomt. En dan die
ex-ŵĂŶ�͘͘ ͘ ͘ ͘ �ǁ ĂĂƌ�ďůŝũŌ�ĚŝĞ͍

, Ğƚ�ƚŽŶĞĞů�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ͗

 1 december: we komen samen in het café “In
den prins”, Victor Servranckxstraat 5 te Ele-
wijt om 14.30 uur waar iedereen zijn toe-
ŐĂŶŐƐƟĐŬĞƚ�ŬƌŝũŐƚ͘

 Voorinschrijving door betaling van 8 euro op
rekening van Neos Zemst (nummer zie voor-
aan) en dit vóór 14 november 2013. Vermeld
a.u.b. “Labyrint + naam/namen”. Dank u.
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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!

Het verhaal: Kapitein Groentand op palmeiland.

<ĂƉŝƚĞŝŶ�' ƌŽĞŶƚĂŶĚ�ŚĞĞŌ�ǀ ĂŶ�ǌŝũŶ�ǀ ĂĚĞƌ͕�ŬĂƉŝƚĞŝŶ�' ĞĞůͲ
baard, een groene tand van een zeemonster en een verrekij-
ŬĞƌ�ŐĞģƌĨĚ͘ ��Ğ�ŐƌŽĞŶĞ�ƚĂŶĚ�ŚĂŶŐƚ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ŬĞƫ ŶŐ�Žŵ�ǌŝũŶ�ŚĂůƐ�
maar de verrekijker is zo wazig dat hij er bijna niets door kan
zien. Er zat ook een brief van zijn vader bij met de vermelding
ĚĂƚ�Śŝũ�ŽƉ�ƉĂůŵďŽŽŵĞŝůĂŶĚ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ƐĐŚĂƚ�ŚĞĞŌ�ǀ ĞƌďŽƌŐĞŶ͘ �
Eens op het eiland aangekomen wordt Mats gevangen geno-
men door Papadoe en Mamadoe. Plots komt ook Goudhaak,
die jaren geleden op dit eiland zijn gouden haak is kwijtge-
raakt, uit het woud.

Samen met Groentand en de kinderen gaan ze op zoek

Uit het dagboek van
Jantje Scharrelaer:
Heb vandaag een wit muisje
gekregen van Dirk. Heb het
in een doosje gestoken en het

ingepakt met bruin papier. Heb er een mooi koordje rond
gedaan en het aan mama gegeven. Mama was eerst erg
blij, maar gilde toen heel hard en schreeuwde het hele
huis bij elkaar.. Heb kletsen gekregen van papa.
Geschenkjes geven toch niet zo plezant.

naar de schat. Wordt de schat gevonden? Hoe loopt het af met
Mats? Grote vragen in een spannend avontuur voor groot en
klein.

Auteur : Terry Schenoff en Kristoff Van Bouwel 

Regie : Daisy Wellens

, 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 kin-
deren kunnen ze dan thuis kleu-
ren, zo naar het toneel toeleven
en ze op 7 december meebren-
gen… Wat een Sinterklaasge-
schenk!!!

Vergeet niet dat we slechts
over 42 plaatsen kunnen beschik-
ŬĞŶ͗ �ǁ ŝĞ�ĞĞƌƐƚ�ŝŶƐĐŚƌŝũŌ͕ �ŵĂĂŬƚ�
dus meer kans om er bij te zijn!

MEDEDELINGEN

O.a.: speciale mededeling voor daguitstap Leuven !

LIDGELD 2014

Geen wijziging dit jaar: 25 euro voor het eerste lid
en 20 euro voor het tweede lid in het gezin. Beste
Leden, gelieve uw lidgeld te voldoen vóór 15 no-
vember 2013, waarvoor onze oprechte dank. Re-
kening Neos Zemst Iban BE34 0015 2142 4990Bic GEBA-
BEBB. Vermeld a.u.b. “Lidgeld 2014 + naam/namen”. De
secretaris en de penningmeester zijn u erg dankbaar voor
Ƶǁ �ƟũĚŝŐĞ�ĞŶ�ĐŽƌƌĞĐƚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ͊

Daguitstap Leuven:

We vertrekken op 22 oktober reeds om 8.30 uur op de parking
in Weerde en dus niet om 9 uur zoals eerst werd vermeld!!!

Noteer in uw agenda:

 3 december 2013: reisvoordracht door ons lid G.
Maebe

 17 december 2013: Jaarlijkse Kersthappening

 ϭϬ�ũĂŶƵĂƌŝ�ϮϬϭϰ͗ �E ŝĞƵǁ ũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƟĞ


