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Eindelijk de zon, goed humeur, veel ontspanning…
maar ook een traan
Eindelijk zomer en de zo lang verwachte zon!
Die fleurt onze dag op en ook onze activiteiten
stralen blijdschap en ontspanning uit.
Toch hadden wij, enkele weken terug, droevig
nieuws te verwerken. Ons heel gewaardeerd bestuurslid, Hilda PERSOONS, overleed vrij onverwacht, na een korte kwaal. Wij zullen haar enthousiaste inbreng
missen. Hieronder wat meer.

Juli brengt traditiegetrouw onze jaarlijkse BBQ.
Ieder jaar wordt hij smakelijker en drukker bijgewoond. Dit eetfestijn is een gedroomde gelegenheid om veel medeburgers te ontmoeten. Bij een flink gevulde
schotel en een goed glas kan de dag niet meer stuk. Wil je er op 31 juli, vanaf
11.30 u, ook bij zijn, kom dan naar de parochiezaal in Zemst-Laar (naast de kerk).
Het is praktisch als je echter eerst inschrijft door storting op rekening van Neos
Zemst (zie verder in deze nieuwsbrief). Haast je!
Op 18 augustus gaan we, voor een uiterst interessant stadsbezoek, naar RIJSEL.
Ook hiervoor zijn, voor de vluggerds, nog enkele plaatsen beschikbaar.
Op 6 september starten wij het NIEUWE WERKJAAR. Bij een uitgebreid ontbijt
overlopen we even het voorbije jaar. Het hoofdthema is echter de voorstelling
van ons nieuw programma voor het seizoen 2016-2017. Wil je er het fijne van
weten, lees dan verder in deze nieuwsbrief en kom mee ontbijten.
Albert CLUCKERS, VOORZITTER

Lay-out:
François ANDRIES
www.neoszemst.be
infoneoszemst@gmail.com
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- Voorwoord
- Overlijden Hilda Persoons

2.

- Prov. wandeling in Hofstade
- Daguitstap Leuven en Meerdaal
- Tento Salvator Dali

Onverwacht,
nog met veel toekomstplannen,
overleed, na een korte ziekte,
ons gewaardeerd bestuurslid

Hilda PERSOONS
Zij was bijna 79 jaar
Na een gevulde loopbaan als directiesecretaresse bij RTT en Belgacom
en op ministeriële kabinetten, werd Hilda, samen met haar echtgenoot, lid
van Neos Zemst.

3.

Na het overlijden van haar man zette zij zich helemaal in voor de senioren.
Zij werd niet alleen bestuurslid van onze club maar ook voorzitter van de
Seniorenadviesraad van de Gemeente Zemst. Verder speelde zij een
actieve rol in werkgroepen van Neos Vlaams-Brabant. Hilda had een
nimmer aflatend enthousiasme en een grote werkkracht.

4.

Zij zat nooit verlegen om ideeën naar voor te brengen. Met haar rustig
Mechels accent leidde zij o.a.onze jaarlijkse tombola in goede banen.

- Verbeke en Meetjeshoeve
- Toneelvoorstelling Streven
- Ontbijtvergadering
- Activiteitenplanner
- Seniorenfeest Elewijt
- Seniorensportdag Blankenberge

De lege stoel rond onze vergadertafel en feesttafels, zal ons nog
lang aan haar gewaardeerde aanwezigheid herinneren.
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16 juni:

Prov. wandeling in HOFSTADE

Op 16 juni trotseerden een 50-tal wandelaars het gure weer om deel te
nemen aan de provinciale Neos wandeling in Hofstade. Deze was volledig
ingericht door Neos Zemst op vraag van Neos Vlaams-Brabant. Wij wandelden door het, onder de vroegere naam gekende, BLOSO-domein. De
nieuwe gedocumenteerde wandeling, uitgestippeld voor VVV Toerisme
Zemst, bracht de groep op diverse plaatsen. Zelfs “domein-kenners” ontdekten nog nieuwe hoekjes. De kundige gidsen hebben de deelnemers
verder gebracht naar het “Sportimonium” voor een kort bezoek. Daarna
waren de koffie (of thee) “à volonté” en het stuk taart in het Bootshuis
meer dan welkom. Opgewarmd kon iedeen voldaan naar huis terug.

Daguitstap LEUVEN / MEERDAAL

Donderdag 30 juni om 9 uur vertrokken we onder een bewolkte hemel naar Leuven
om daar het PROVINCIEHUIS te bezoeken. Na een kop koffie met wat zoetigheid gaf
onze gids, Marc, een heel boeiende uitleg over de provincie, het bestuur en de werking in de Raadszaal. We kregen een rondleiding in het gebouw met natuurlijk een
uitkijk over de Stad Leuven vanop het gele BALKON (netje) op de 10de verdieping.
"Deputé" Tom Dehaene heeft onze groep verder informatie bezorgd en heeft ons
zijn kabinet voorgesteld. Na de smakelijke lunch in het prachtig decor van het restaurant "De Oude Kantien” reden we richting De Zoete Waters in Oud Heverlee. Een
groot deel van de groep vatte hier de wandeling aan door het Meerdaalbos, richting
"CHARDONNAY MEERDAEL" Na een wat miezerig begin klaarde de lucht wat op en het
werd een aangenaam uurtje stappen. De andere deelnemers bezochten even de
kapel van Zoete Waters en dan verder, met
de bus, naar het wijngoed. In het prachtig
domein van "Chardonnay Meerdael" werden
we ontvangen door de eigenaar, dhr Paul
Vleminckx. Met een zeer deskundige uitleg
bezorgde hij ons de informatie over de cultuur van de wijnbouw vanaf de wortel tot in
de fles, met daarna, een bezoek aan de installaties. Het indrukwekkend verhaal van de
boeiende man werd afgesloten met een
glaasje bubbels Chardonnay Meerdael in de
feestzaal. Telkens als het regende, zaten we
binnen. Dus dat was geluk hebben, die aangename en leerrijke dag."

12 juli:

1904 - 1989
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17 leden van Neos Zemst brachten een bezoek
aan expo Dali in het Guilleminsstation in Luik.

Onder leiding van een uiterst deskundige gids werden we ondergedompeld in de
extravagante wereld van Salvador Dali. We maakten kennis met de verschillende
identiteiten van deze exuberante Catalaan:
Dali als kind,
Dali als beroemde kunstenaar en
Dali als excentrieke figuur.
Ook bijzondere aandacht werd gewijd aan zijn echtgenote Gala die hem heel zijn
leven als muze begeleidde. We werden ingewijd in zijn technieken, symbolen, en
hoe seksualiteit, religie en politiek vertaald werden in zijn werk. Kortom, het was
een verrassende en verbazende wandeling vol ontdekkingen over een tijdloze en
universele kunstenaar.

20 juli:

&
Eigenaar, kunstverzamelaar Geert Verbeke, was jarenlang een ondernemer in de
transportwereld, met als specialiteit overslag en opslag. Enkele jaren geleden
verkocht hij zijn bedrijf. De gebouwen en omgeving richtte hij in ten behoeve van
kunst en aanverwante objecten. Een deel van de collectie wordt permanent tentoongesteld in een landschappelijk geheel, 12 ha groot, gemakkelijk toegankelijk en
verfrissend tijdens warme zomerdagen. De afgesloten hangars werden heringericht
en aangepast als tentoonstellingsruimtes. Belgische kunstenaars zoals Jan Fabre,
Panamarenko en Luc Tuymans zijn er met werk vertegenwoordigd.
In de namiddag bezochten wij de Meetjeshoeve in Moerbeke-Waas. We werden er verwelkomd door Elke, de simpathieke en gedreven eigenares van een escargot- en
saffraankwekerij. Omgeven door een prachtige natuur
worden de escargots en de saffraan met de grootste
toewijding verzorgd. Omdat het nog een vrij jong
bedrijf is en de opbrengsten beperkt, wordt de oogst
verkocht in een hoevewinkel of ter plaatse verwerkt in afgeleide bereidingen. Een
degustatie van “heerlijke slakken”, was het orgelpunt van weerom een prachtige
daguitstap. Bedankt Neos, dat we er konden bij zijn.
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BBQ BBQ BBQ BBQ BBQ
Het is nog tijd om in te
schrijven en er bij te zijn !
Parochiezaal van Zemst-Laar
(naast de kerk) op 31 JULI
doorlopend vanaf 11.30 u.
Inschrijven op rekening van
Neos Zemst (zie vooraan)
20 € p.p. (kinderen < 12 j 12 €).
Ter plaatse 23 € p.p. (of 14 € voor
de kinderen)

Zaterdag 3 september:

Toneelvoorstelling
Toneelkring “Streven”uit Eppegem brengt, een
groot openluchtspektakel in de Schranshoeve.
“Het gezin van Paemel” is een uiterst bekend
werk van Cyriel Buysse. Met grote groepen figuranten, de fanfare “Hoop in de toekomst”,
medewerking van de Heemkundige kring “de
Semse” en met steengoede acteurs, wordt dit
een buitengewoon gebeuren.

Neos Zemst reserveert 25 plaatsen voor de vertoning
van 3 september om 21 uur. Wil je erbij zijn, stort dan
vlug 16 € p.p., vóór 15 augustus, op onze rekening (zie
vooraan deze nieuwsbrief). Dit is een buitenkans. Kom
met ons mee !

Nieuw programma 2016-2017
ONTBIJTVERGADERING
Dinsdag 6 september 2016
Zoals ieder jaar stellen wij, bij de aanvang van het
nieuw werkjaar, ons programma voor. Bij een uitgebreid en gevarieerd ontbijt blikken wij eerst even terug
op de activiteiten die voorbij zijn.
Belangrijk is echter dat wij uitvoerig het programma
voorstellen dat het bestuur uitwerkte voor 2016-2017.
Wij overlopen in detail wat komt.

2017 is bovendien een bijzonder jaar.
Wij vieren 10 jaar

Zemst
Dit onderlijnen we met diverse aangepaste activiteiten.
Wil je dat allemaal al, vanuit de eerste hand, te weten
komen, ontbijt dan met ons mee. De boterhammen (en
ander lekkers) staan klaar op dinsdag 6 september om
9 u ’s morgens in de parochiezaal van Zemst-Laar. Mits
storting van 8 € p.p. vóór 30 augustus, op de rekening
van Neos Zemst, wordt voor jou een plaats gereserveerd. Laat de koffie niet koud worden !
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Organisatie

Plaats

Opmerking

Verantwoordelijke

Zo 31 juli

BBQ

Zemst-Laar

Ter plaatse betalen

albertcluckers@gmail.com - 0475/568424

Do 4 augustus

Fietstocht Arboretum

Wespelaar

Afgesloten

Do 18 augustus

Daguitstap

Rijsel

2 augustus

Max. 60 deelnemers

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

Do 25 augustus

Albert I

Westerlo

Afgesloten

Neos Nationaal

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

Za 3 september

Toneel Streven

Eppegem

15 augustus.

21 uur

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

Di 6 september

Alg. Vergad. met ontbijt

Zemst-Laar

30 augustus

9 uur

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

8 - 12 september

Friesland (5 d)

Nederland

Afgesloten

Vrij 23 september

Seniorenfeest

Elewijt-Center

23 augustus

via Neos Zemst

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Di 29 november

Elisabethiade

Leuven ( 20 uur)

10 augustus

via Neos Zemst

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

Zo 18 december

Sinfonia Heist

Hofstade - kerk 15 uur

PETANQUE:

Inschrijving

SENIORENFEEST 2016
Naar jaarlijkse gewoonte
organiseert het OCMW
Zemst, in samenwerking
met de gemeente en de
Seniorenadviesraad, een seniorenfeest in het “Elewijtcenter” op de Tervuursesteenweg 564 in Elewijt.
Na een aperitief om 12.30
uur volgt een middagmaal.
Om 15 uur treedt Gino Verano op. Om 16 uur wordt
een slotdrink aangeboden.
Dit seniorenfeest is voor
iedereen toegankelijk.
Voor Neos Zemst reserveerden wij plaatsen op vrijdag 23 september vanaf 12.30 uur. Wil je graag met
andere Neosleden samen zijn op deze feestnamiddag,
schrijf dan in door storting van 16 € per persoon op
het rekeningnummer van N E O S Zemst, zoals
vooraan op de nieuwsbrief aangeduid, met melding
“seniorenfeest 23 september”.
De datum van inschrijving is uiterlijk 23 augustus
2016. Hopelijk kunnen wij met een mooie Neosdelegatie aansluiten bij dit seniorenfeest.

“

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

2e en 4e donderdag - 14 uur - WIK Zemst-Laar
Verantw.: leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Vrijdag 23 september:

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

28 juli - 11 augustus - 25 augustus

netwerk

van ondernemende en
ontspannen senioren

Donderdag 22 september:
SENIORENSPORTDAG BLANKENBERGE
De sportdag van de gemeente Zemst vindt plaats op
donderdag 22 september 2016 te Blankenberge.
In te schrijven op de gemeente
“dienst welzijn" tot 31 augustus 2016.
Kostprijs: 10 € per persoon,
of 15 € (vrij fietsen hele dag).
Opstapplaatsen zijn in alle gemeenten voorzien.
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De Nieuwsbrief
gaat in augustus met vakantie...

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

De uren staan in de folder
die je bij inschrijving op het gemeentehuis ontvangt.

