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De feestdagen zijn voorbij. onze kersthap-
pening was een gesmaakt feest, zowel culinair,
muzikaal als vriendschappelijk. De nieuw-
jaarsreceptie zindert nog wat na bij de talrijke
aanwezigen.

Wij staan klaar om het programma voor 2016
verder af te werken en de beloofde ontspan-
ning,  cultuur,  uitstappen  en  activiteiten  te
brengen.

met onze + 200 leden zijn wij een hechte en
niet te omzeilen vereniging in Zemst gewor-
den. activiteit en ontspanning, onderneming
en vrijheid, rust en beweging,  keuzeopties
voor iedereen, zonder verplichting, dat zijn
onze leidende motieven. Zo willen wij Neos
Zemst bij jullie brengen.

onze maandelijkse nieuwsbrief bevat de juiste
informatie over de komende activiteiten. op
onze website staan, anderzijds heel wat aan-
gename herinneringen aan beleefde mo-
menten. beide zijn een aandachtige lectuur
overwaard. Wij hopen alle Neos’ers dus dik-
wijls te mogen begroeten en tevreden naar
huis te zien keren. 

Dat is onze mooiste beloning en de brandstof
om verder te gaan. De vreugde en voldoening
die  wij  ervaren  keren  wij,  met  plezier,  naar
jullie terug. kom je ?

Nogmaals onze allerbeste wensen voor een
gezond  en  gelukkig  nieuw  jaar  en  tot  heel
binnenkort.

aLbert cLuckers, VoorZitter
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Wat voorbij is...

Voor de negende keer 
organiseerde NEOS-Zemst een
Kersthappening. Liefst 128
leden namen eraan deel. Zij

genoten allen, in een piek�jn 
versierde Amadeus-feestzaal, van

een verzorgd en heerlijk opgediend
kerstmaal. Met genoegen stelde het
bestuur vast dat heel wat deelnemers 
culinair, muzikaal en amikaal voldaan,
naar huis zijn gegaan.

een tiental bestuursleden en
partners van Neos Zemst staken
op 19 december een helpende
hand toe bij de organisatie van

het traditioneel concert ten voordele van Villa clementina. Deze
voorziet in geïntegreerde en inclusieve dagopvang voor baby’s
en peuters, al dan niet met een beperking, en is een warm
menselijke waarde in Zemst.
Dit jaar werd een concert, georganiseerd onder het motto “Poco
a Poco”, door een integratieorkest met 80 muzikanten, waarvan
40 met een beperking. De avond, in de Vilvoordse “kruitfabriek”,
was een groot succes met honderden aanwezigen. Neos Zemst
betuigt, door de helpende handen van de bestuursleden en part-
ners, zijn onbaatzuchtige steun aan de werking van Villa
clementina.

ons bestuurslid, Louis
Van roost, kweelde
met luide stem mee
bij het kerstconcert

van het carep-koor en st.-Ludwinakoor in de Lud-
winakapel in bonheiden. Het carep-koor is gevormd
door patiënten uit de hartrevalidatie van het imelda
ziekenhuis in bonheiden.
een ganse reeks kerstliederen, uit diverse landen, wer-
den, begeleid door mooie orgelmuziek, door het koor
gebracht. een ruime delegatie van Neos leden hoorden
en zagen Louis zingen en beaamden dat het goed was.
Na een korte drink in de parochiezaal van de kapel
ging iedereen tevreden de winternacht in.

Villa Clementina
Vilvoorde, 19 december  

Kerstconcert 
Bonheiden, 20 december  

Meer dan150 genodigden, leden, toekomstige leden, en het college van
Burgemeester en Schepenen, genoten op onze nieuwjaarsreceptie van 

drankjes en talrijke hapjes. 
Alles was klaargemaakt en versierd door de bestuursleden, hun partners en

een reeks trouwe helpers vanuit onze ledenkring.
Hartelijk dank aan al diegenen die het feest hielpen slagen en door hun

aanwezigheid de hechte werking van Neos Zemst onderlijnen.

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 8 januari

Kersthappening
Dinsdag 15 december
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Wat nog komen gaat...

Donderdag 3 maart 2016 - 20 uur

Lemmensinstituut - Leuven

CONCERT

-  Luca Brass Ensemble o.l.v. Benny Wiame

-  Harmonieorkest Luca o.l.v. Jan Van der roost

ticket + busvervoer: 15 € p/p. (bij min. 10 inschrijvingen)

De inschrijving wordt verwacht ten laatste op 26 januari 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

Concert Lemmensinstituut.

onze quizploeg 

“Grijs maar Wijs”

slaagde erin om in de voorselectie

een ticket te bemachtigen voor 

deelname aan de 

FINALE
Vlaams Brabant
Vrijdag 22 januari 2016 

Provinciehuis - Leuven - 13.30 uur

samen duimen wij voor
Jeannine Le bLaNc, Joske Parys,

Daniëlla corNeLis, Leon WiLms, govert
De WoLF en magda VaNDeNbroucke.

Zij verdedigen NEOS ZEMST en 
verdienen ons aller steun.

Dinsdag 1 maart 2016 - Amadeus - 14 uur

3e editie van onze grote NEOSQUIZ
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 € p/p - Niet leden: 7 €

●
supporters en sympathisanten zijn hartelijk welkom!

●
Verrassing voor iedere deelnemer.

Conferentie: dinsdag 2 februari 2016 - Amadeus - 14 uur

Gilbert MAEBE
Gilbert, lid van onze club en gewaardeerd fotograaf en spreker, zal ons op 

2 februari weer verwennen met een boeiende lezing over zijn hobby’s,

fOtOGrAfErEN EN rEIzEN.
Met beelden rond een twaalftal thema’s zullen niet alleen natuurfoto’s, 

reisbeelden en (zijn specialiteit) zeldzame vissen aan bod komen maar ook een aantal ludieke 
momenten uit de activiteiten van Neos zemst worden belicht.

Het tweede deel van de lezing is een reisreportage, met tekst en muziek, van Gilbert
over zijn reizen in West-Australië. Buitengewoon mooie �ora en andere natuurlijke

bezienswaardigheden komen aan bod.

Wij verwachten u heel talrijk op 2 februari om 14 uur in zaal Amadeus, in zemst Bos. 

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

WEBSITE Neos Zemst
Wil je, naast de nieuwsbrief, nog meer 

documentatie vinden over mooie momenten uit een
Neos activiteit, kijk dan op onze website 

www.neoszemst.be.
alle leden die mooie foto’s of �lmpjes hebben kunnen 

bijdragen tot onze beeldbank op de website.

stuur je foto’s (max. 10 per thema) of je �lmpje (max. duur
15 minuten) naar onze webmaster, Joris Desaeger op zijn

mailadres jorisdesaeger@telenet.be

Onze website is een mooie publiciteit voor onze 
werking en een blijvende herinnering voor al diegenen die

erbij waren. Wij wachten op je inbreng.



2016 Organisatie Plaats Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke
Di 19 jan. Gezond Leven Amadeus Ter plaatse 14.00 uur leonwilms@skynet.be  -  0476/403187
Vrij. 22 jan. Prov. quiz / Leuven Provinciehuis Afgesloten leonwilms@skynet.be  -  0476/403187
Di 2  febr.  Mijn Hobby Amadeus Vrij 14.00 uur leonwilms@skynet.be  -  0476/403187
Zo 7 febr. Melod. v. Miljoenen Bozar Brussel Afgesloten leonwilms@skynet.be  -  0476/403187
Do 25 febr.  Tapijten De Wit Mechelen 31 januari 11 uur gust.lut@gmail.com  -  0478/441322
Za 27 febr.  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 Vl. Brab. Lemmensinst. 26 januari Bus vanaf 10 pers. gust.lut@gmail.com  -  0478/441322
26 - 29 april  Moezelreis (4 d) Duitsland tot 15 januari max. 50 deeln. vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130
8 - 12 sept. Friesland (5 d) Nederland tot 15 februari max. 50 deeln. albertcluckers@gmail.com - 0475/568424

PETANQUE: 28 januari  -  11 februari  -  25 februari

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

INSCHRIJVING
Naam   ................................................................................    Tel/GSM ......................................
Adres ..........................................................................................................................................
Samen met of single (°) ..............................................................................................................

Stort vóór 15 februari 2016 een voorschot van € 175 p/p op rekening  NEOS ZEMST
IBAN BE34 0015 2142 4990 BIC GEBABEBB (Friesland 2016)    (°) het onnodige doorhalen.

De prijs voor het ganse 
programma bedraagt 575 € p/p.  

----
Voor een éénpersoonskamer komt er 

een toeslag van 120 € p/p bij.

Reis naar FRIESLAND
Donderdag 8 tot e.m. maandag 12 september 2016 

(5 dagen / 4 nachten)

De beschrijving van deze reis vind je in de vorige nieuwsbrief.

Donderdag 25 februari 2016 - 10.30 uur

MANUFACTUUR DE WIT - MECHELEN:  BEDRIJFSBEZOEK

De koninklijke manufactuur De Wit is vandaag wereldleider in de restauratie van oude
wandtapijten uit museumcollecties ook naar privéklanten toe neemt ze een
vooraanstaande plaats in. Op donderdag 25 februari gaan we deze wereldleider, kort
bij huis bezoeken. Het gebouw, de tentoonstellingszalen en het atelier komen aan bod.

LUNCHEN: in het restaurant "De merode", gelegen in het vroegere "groot seminarie" van mechelen.

aFsPraak: We komen samen om 10.30 uur aan "DEN GrOOtEN WOLSACK" op de WOLLEMArKt 6 MECHELEN.

INSCHrIJVEN: Door het storten van 35 € (leden) 40 € (niet leden) op het nr. van Neos Zemst tot uiterLiJk 30 JaNuari. 

in deze prijs is alles inbegrepen.

Het is mogelijk alleen de manufactuur te bezoeken. Dan betaal je 8 € ( leden) en 10 € (niet leden).

Bezorg deze strook (papier of mail) ingevuld terug aan Albert Cluckers (zie contactgegevens vooraan op deze nieuwsbrief).


