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De dagen worden langer
en het groen begint weldra
te ontluiken. Neos sluit,
met een laatste conferentie
in maart, muzikaal het
winterprogramma af.
Je zal lezen dat de buiten-
activiteiten van start gaan
met wandelingen, be-
zoeken, uitstappen. 
“Bewegen houdt de vorm
erin”, zei een vorige
spreker, professor Cammu,
recent.

De diverse buitenactiviteiten scheppen een  bijkomende band met andere
leden. Al wandelend en ontdekkend zijn er nieuwe gelegenheden om
mede-Neossers te leren kennen, anders te ervaren en met hen samen te
genieten.
er staan, voor de volgende maanden, mooie activiteiten op het programma
die het begrip “ondernemende en ontspannen senioren” duidelijk in de
verf zetten. Wees erbij en schrijf tijdig in. een aantal activiteiten laten,
helaas om praktische redenen, soms maar een beperkt aantal deelnemers
toe. De eerste inschrijvers zijn er bij en, uiteraard, gaan inschrijvende leden
voor op niet-leden.

“Een nieuwe lente een nieuw geluid” schreef
Herman Gorter, meer dan honderd jaar
geleden. Uiteraard kende hij Neos niet. Laat
het dus voor 2016  klinken in Neos-tonen.
Wij kijken uit naar jullie talrijke deelname
aan onze activiteiten.

ALbert CLUCkerS, voorzItter

Werkjaar  2015/16  -  Nummer 6  -  Februari 

Lay-out: François ANDrIeS

Dinsdag 1 maart 2016 - Amadeus - 14 uur

Inschrijving in ploegverband met max. 4 deelnemers. 
Gelieve de naam van ploeg en spelers te vermelden bij inschrijving.

(Individeel deelnemen is uiteraard ook mogelijk)
Penningmeester Leon Wilms - 0476/403187 - leonwilms@skynet.be

Uiterlijke datum van inschrijving: 20 februari

Deelname (2 consumaties inbegrepen): Leden 5 € pp - Niet-leden: 7 €

Supporters en sympathisanten zijn hartelijk welkom!
Verrassing voor iedere deelnemer.
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Zijn alle kwaliteiten die de publiciteit aan voedingswaren toekent wel echt?
Wat is belangrijk om gezond te leven?

Hoe ouder worden op een gezonde manier? 

Professor Cammu kwam het ons eenvoudig en bevattelijk vertellen. De grote bood-
schap was: “rook niet en beweeg veel”. Conditie is belangrijk al moeten wij ook
wat ons gewicht in het oog houden.
enkele heilige huisjes omtrent
voedingssupplementen of speci-
aliteiten werden omgegooid. 
De talrijke Neosleden luisterden
geboeid naar deze vlotte spreker en
gingen allen, met goede voorne-
mens, naar huis terug. 
Wij zijn benieuwd wie volhoudt…

Als je de sfeer wil meebeleven,

kom en petanque met ons mee!

Lezing Hendrik CAMMU over “Gezond leven”
op 19 januari

2 februari

Gilbert MAEBE vertelde over zijn hobby’s, fotograferen en reizen

ons medelid, Gilbert, is sinds enkele jaren een gewaardeerd spreker. Aan de
hand van mooie beelden en interessante verhalen bracht hij al meermaals, en
ook nu weer, een stukje wereld naar zaal Amadeus.

Als hij over zijn fotogra�e hobby praat is hij eigen-
lijk bijna niet te stoppen. Hij vertelt eindeloos, met
mooie beelden erbij, over wat hij in kleur heeft vast-
gelegd. 
Dit jaar was er ook een portrettengalerij van enkele
Neosleden bij. Dat was even terug in de tijd, met
aangename herinneringen aan geslaagde mo-
menten. Uiteraard ontbraken de tropische vissen niet in de fotoreeks en zijn
reisverhaal over WeSt-AUStrALIë bracht, via zonnige natuurbeelden, warmte
tot in zemst. Wij hoorden menige aanwezige, na de lezing zuchten “wat is de
wereld toch nog mooi”.

Bij NEos ZEmst kent men iets van feesten. 
Geen enkele gelegenheid laat men voorbij gaan om
er iets gezellig van te maken of een glaasje te heffen.

Zo ook met het groepje PETANQUERS, die 
regelmatig samen komen en een balletje gooien aan

het WIK-lokaal in Zemst-Laar. 
Hun geldbeugel bevatte bij het begin van het nieuwe

jaar nog genoeg euro’s om henzelf, 
tijdens de eerste spelnamiddag, te trakteren. 

Uitnodiging
ons lid en echtgenote 

van onze 
ere-voorzitter

Mies VAN DER ZALM

stelt haar keramische werken 
tentoon bij 

TAPIJTEN VAN CASTER, 
IJZERENLEEN, 4-6 

MECHELEN

De tentoonstelling loopt 
van zondag 6 maart tot zaterdag

16 april 2016

De openingsreceptie gaat door
op zondag 6 maart te 15.00 u 

en de Neosvrienden 
zijn hier van harte welkom.

Wat voorbij is...
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Wat nog komen gaat...

Vrijdag 4 maart 2016 - Antwerpen  -  15.30 uur

OP DE KOFFIE BIJ NOTTEBOHM
Door de tijdelijke tentoonstelling “op de kof�e bij Nottebohm” verken-
nen we het rijke kof�elandschap in Antwerpen, vroeger en nu. In de
haven van Antwerpen ligt immers kof�e voor 25 miljard kopjes per jaar
opgeslagen! De Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Con-
science, een exclusieve historische plek, is een van de mooiste biblio-
theekruimtes van België. Ze is uitsluitend toegankelijk tijdens bijzondere
activiteiten of tentoonstellingen.  Hier wordt nu het verhaal getoond van
kof�eboon tot kopje.  onder leiding van een gids komen we meer te
weten over de productie,de invoer van kof�e en de rijke geschiedenis
van kof�ebranderijen en merken.

NEOS-ZEMST organiseert op vrijdag 4 maart 2016 een geleid bezoek aan deze tentoonstelling.
PRAKTISCHE  INFORMATIE: -  Inschrijven vóór  20 februari 2016: 13 € (inkom + gids) te storten op rekening 

van Neos-zemst met vermelding van aantal deelnemers en “op de kof�e”. 
-  Verplaatsing: afspraak station Mechelen om 14.00 u.  vertrek 14.17 u. spoor 7.  

Aankomst Centraal Station Antwerpen: 14.35 u.    
-  Verplaatsing in Antwerpen: tram 15
-  Begin rondleiding: 15.30 u.  Duur rondleiding: 1,5 u.
-  Adres: Conscienceplein 4 te 2000 Antwerpen
verantwoordelijke: De Pauw roland, depauw.r@skynet.be, tel. 015.61.00.83 

Vlaams-Brabant
Provinciale geschiedkundige WANDELING in Boortmeerbeek

Maandag 21 maart 2016  -  13.45 uur

De wandeling van + 7 km loopt door het Schiplaken- en Steentjesbos, op de grens van elewijt en kampenhout.
De tocht heeft een geschiedkundig karakter. Het traject loopt langs het kasteel van Schiplaken,

het slagveld van 1914 aan het Steentjesbos en het herdenkingsmonument op het kerkhof van Schiplaken 
waar 90 militairen begraven liggen.

INSCHRIJVING BEPERKT TOT 60 DEELNEMERS
Afspraak: Parochiecentrum “De bosuil”  -  bieststraat 233  -  3191 Schiplaken
vertrek: 13.45 u. vroege vogels krijgen eerst een kopje kof�e  -  Na de wandeling is er kof�e met taart
Inschrijven: vóór 10 maart 2016,  
Deelnameprijs: 10 € per persoon, inclusief drankje en taart. 

De inschrijvingen gebeuren door betaling van de deelnameprijs op de rekening van Neos-Zemst,
(zie eerste bladzijde) - De betaaldatum bepaalt de volgorde van inschrijving.

Elke deelnem
er koopt zijn

vervoerbewij
s.

Donderdag 7 april 2016 - 06.30 uur    DAUWWANDELING met ontbijt
Tradities worden bij Neos-Zemst in ere gehouden.

ook dit jaar gaan we eens lekker vroeg opstaan om samen de natuur te horen en te zien ontwaken. zoals vorige jaren
zal ook Jeanne PeeterS, van Natuurpunt, weer onze begeleidster zijn. 
Dit jaar hebben we geopteerd voor de buitenkant van elewijt en gaan we naar  het  SCHIPLAKEN- en STEENTJESBOS. 
Het betreft hier een van de grootste loofbossen uit de regio met een kenmerkende voorjaars�ora. De mix van loof-
bomen en naaldbossen zorgt daarenboven voor een gevarieerde fauna. ook weiden en velden met hun verschillende
biotopen komen aan  bod. In totaal zullen we een goeie twee uur op pad zijn, maar met  
heel wat luistermomenten is het zeker geen vermoeiende wandeling. 

spijtig genoeg voor rolstoelgebruikers moeilijk toegankelijk.

Datum: donderdag 7 april 2016   PAASVAKANTIE : ook oudere kleinkinderen-wandelaars zijn welkom
Waar: wandelaars komen samen begin vinnestraat (kampenhoutse baan inslaan aan frituur Lucienne –  

trianonlaan juist voorbij kruispunt Schumannlaan/tervuursesteenweg – rechtover ingang bloso).
Vertrek: 06.30 uur
Ontbijt: restaurant elewijt Center (ingang parking: berkenstraat – zijstraat tervuursesteenweg) om 

09:00 uur (ook voor niet-wandelaars).
Deelname: Dauwwandeling + ontbijt: € 15 (leden) en € 17 (niet-leden) Enkel ontbijt: € 14 (leden) en € 16 (niet-leden)
Inschrijven: bedrag over te schrijven op de rekening van Neos-Zemst (BE34 0015 2142 4990) en dit vóór 25 maart 2016 met vermelding 

“Dauwwandeling + aantal personen” en/of “Enkel ontbijt + aantal personen”
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2016 Organisatie Plaats Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke
Do 25 februari Tapijten De Wit Mechelen 31 januari 11 uur gust.lut@gmail.com  -  0478/441322
Za 27 februari Grüsse aus Wien DeSingel Antw. Afgesloten leonwilms@skynet.be  -  0476/403187
Di 1 maart  Neos Zemst Quiz Amadeus 20 februari Per ploeg / Indiv. albertcluckers@gmail.com - 0475/568424 
Do 3 maart  Concert Vlaams Brabant Lemmensinstituut 26 januari Bus vanaf 10 pers. gust.lut@gmail.com  -  0478/441322
Di 15 maart  Brillouet Amadeus Vrij leonwilms@skynet.be  -  0476/403187
Ma 21 maart  Brabantwandeling Boortmeerbeek 10 maart Org. Vl. Brabant leonwilms@skynet.be  -  0476/403187
Do 7 april  Dauwwandeling Elewijt 25 maart joske.merckx@telenet.be - 0479 410033
Do 21 april Stationswerken Mechelen 31 maart Max. 75 personen infoneoszemst@gmail.com - 0496/525899
26 - 29 april  Moezelreis (4 d) Duitsland Afgesloten vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130   
8 - 12 september Friesland (5 d) Nederland Afgesloten albertcluckers@gmail.com - 0475/568424 

PETANQUE: 25 februari   -   10 maart   -   24 maart

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

BEZOEK STATIONSWERF
MECHELEN

OP DONDERDAG 21 APRIL 2016

KRIJGEN WIJ DE KANS 

OM DE INDRUKWEKKENDE STATIONSWERF

TE BEZOEKEN.

Het bezoek start aan het infopunt 
“Mechelen in beweging”, 

Hendrik Consciencestraat 1b 
en eindigt aan het stationsgebouw van Mechelen.

er is een optie voor 75 personen om deze werf te 
bezoeken, dit gebeurt in groepen van 25.

Een gidsbeurt duurt 2 uur. Voorzie je van degelijke schoenen.

de eerste gidsbeurt start om 14.00 uur, 
de tweede volgt om14.30 uur en 
de derde start om 15.00 uur.

Het juiste uur van vertrek wordt aan de 
deelnemers na inschrijving bekendgemaakt.

Deelname: lid 5 €, niet leden 7 €.
De inschrijving wordt verwacht ten laatste 

op 31 maart a.s.

De betaling voor deelname dient te gebeuren via
infoneoszemst@gmail.com en het bedrag te storten op

rekening Neos zemst
(zie blad 1) met vermelding “bezoek stationswerf”.

Marc 
BRILLOUET komt terug naar NEOS

Heel wat leden hoorden, vorig jaar, de muzikale
conferentie van deze bekende radiomaker, over de
muziek uit de “sixties”. zij zijn zeker nog in hun
gedachten aan het meeswingen. Schitterend was
deze lezing.

Op 15 maart komt Marc Brillouet terug in

zaal Amadeus, om 14 uur.

zijn namiddagbabbel zal ditmaal gaan over de
Franse chansons uit onze jongere jaren (Johnny
Hallyday, Jacques brel, Gilbert bécaud, Françoise
Hardy,… en veel meer) onder de titel 

“Bonjour la France”. 
Wie danste er niet een slow op de muziek en lied-
jes van Alain barrière? Wij krijgen een ganse reeks
bekende hits, vlot aan mekaar gepraat door de pre-
sentator van “Funiculi Funicula” op de radio.
Wees er bij en geniet, life, van een aangename
namiddag. Droom je naar enkele tientallen jaren
terug.

Inkom:
5 € voor leden en
7 € voor niet-leden.


