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Wij duiken volop de herfst en winter in. Toch gaan wij niet
in winterslaap. Ons programma heeft een reeks ac-
tiviteiten in petto die opbeurend en verlichtend zijn in de
donkere dagen. Voor de goede stappers, die de herfst- en
winterkleuren waarderen, hebben wij een gamma van
wandelingen. Met aangepaste uitrusting zijn deze tochten
gemakkelijk te volgen. Je hoeft geen volleerde alpinist te
zijn om mee te gaan.

Er komen interessante conferenties en concerten aan. Zij
zullen ons verwarmen in de minder aangename dagen
van dit seizoen .

Uiteraard hoort ook de culinaire kersthappening bij ons
aanbod en starten wij ons jubileumjaar 2017 met een uit-

gebreide receptie. Over ons kerst-
diner vind je de informatie in deze
nieuwsbrief. De receptie wordt
toegelicht in ons volgend nummer.

Wij hopen dat onze activiteiten  wat
zullen bijdragen om de volgende
maanden actief en gezellig door te
komen. Graag tot binnenkort.

Albert Cluckers, 
Voorzitter
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Met de NIEUWSBRIEF informeren wij jullie over de komende  
activiteiten, met vaak ook een kort verslag van hetgeen voorbij is.

Wil je een opvolging, beeldmateriaal of andere informatie over de
werking van onze club,  dan verwijzen we je graag naar de webside

www.neoszemst.be
Joris  DESAEGER is van bij de opstart van Neos de webmaster van 

dienst, waarvoor onze welgemeende waardering.

Welkom

De bladeren vallen,  de dagen korten, De bladeren vallen,  de dagen korten, 
maar Neos Zemst blijft stralen…maar Neos Zemst blijft stralen…

De winter is een ets, 
de lente een aquarel, 
de zomer een 
olieverfschilderij 
maar de herfst 
is een mozaïek 
van dat alles”
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20 oktober:  LIMBURG - MIJNSTREEKWa
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Op donderdag, 20 oktober, vertrokken 42 Neosleden voor de jaarlijkse herfstuitstap.
Ditmaal ging het richting Limburg,

In Houthalen-Helchteren bezochten wij het Nieuw Administratief Centrum. Het NAC
werd ingepland op een vroegere mijnsite en gebouwd met de meest duurzame ma-
terialen en doordachte nieuwe technieken. De bedoeling is om er omstandigheden
te creëren waar in de nabije toekomst wonen, werk en ontspanning op een ecolo-
gische manier hand in hand kunnen gaan. Deze nieuwbouw toont de directe toepas-

sing van het begrip “cleantech” in het dagelijks leven.

In de namiddag was er een gegidste busrit in en rond
het centrum van Beringen. Een bezoek aan “be-
MINE”, de grootste industriële erfgoedsite van Vlaan-
deren, stond eveneens op het programma. Het
mijnmuseum toonde een ondergrondsimulatie, waar
het werk van de mijnwerker, boven en onder de
grond, opnieuw tot leven kwam. Een uitstap met
uitersten, die wellicht blijft nazinderen.

29 oktober:
Concert: STEM-BAND HUMBEEK

3 november:  
WANDELEN in HOFSTADE

Zemst smijt een balletje...
Een aantal leden van Neos Zemst verzamelt twee keer per maand in Zemst-Laar om petanque te spelen (bij

slecht weer gezelschapsspellen binnen). Dit gebeurt met de regelmaat van de klok, de tweede en vierde

donderdag van de maand, telkens om 14.00 uur, op de terreinen van WIK Zemst-Laar (Spiltstraat 280). De

sportieve strijd is spannend maar vooral ontspannend en leuk. Doe je graag mee, kom dan naar het WIK

terrein. De data staan op blz. 4 van de nieuwsbrief. De deelname is gratis en er is geen inschrijving vereist.

Op de 

webside

van 

28 oktober

Op 29 oktober stegen weer de klanken van de Hum-
beekse “Stem-Band” vanuit de kerk omhoog. 

Voor het 25-jarig bestaan van dit koor werd een spe-
ciaal programma opgesteld. Liederen en muziek van
een koperensemble wisselden mekaar af. Meer dan 20
van onze leden luisterden aandachtig en  waardeer-
den  wat  er gebracht  werd. 

Speciale aandacht ging naar ons medelid, Jef Van
Laeken, die met volle borst meewerkte aan deze vibre-
rende avond.

Niet minder dan
23 deelnemers
hebben een
mooie en
gezonde 
namiddag 
beleefd tussen
"Zenne en 
Barebeek".
Nadien werd er
nog gezellig
gekeuveld in de
plaatselijke
horeca. 
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Zaterdag 11 maart 2017
de SINGEL  -  ANTWERPEN  - 16.00 u

GRÜSSE AUS WIEN
Na de lovende commentaren op het concert, afgelopen 

voorjaar, kan niet anders dan ons aanbod voor deelname

aan het traditioneel concert in de Singel te herhalen. 

Voorjaar 2017 trekt Neos opnieuw naar Antwerpen voor

een concert georganiseerd door de Internationale 

Robert Stolz Club België. Wervelend en Weens! 

*
Neos Zemst heeft 15 plaatsen gereserveerd.

*
Ticket met busvervoer, voorstelling en 
broodmaaltijd NA de voorstelling: 62 €

Inschrijving graag vóór 20 december 2016, door overschrijving 

op de rekening van Neos Zemst, met vermelding Grüsse aus Wien 

en melding op  infoneoszemst@gmail.com.

Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid om samen te genieten in groep.

Dinsdag 13 december 2016

Zaal Amadeus  -  13.00 uur  -  Deuren: 12.45 uur
(en niet vroeger)

Deze topactiviteit zal muzikaal opgeluisterd worden door
het duo Liselotte en Geert. Zij zullen ons in de juiste sfeer
brengen met gekende en misschien 
minder gekende liedjes om naar te luisteren, mee te 
zingen of gewoon van te genieten.

Zorg dat je er bij
bent door in te 
schrijven. 
Stort 30 € p.p. op
de rekening van
Neos-Zemst vóór 
30 november 2016.

Enkel voor leden.

Kersthappening

Feestmenu

APERITIEF MET HAPJES

BORDJE GEROOKTE ZALM EN HEILBOT

SOEPJE VAN POMPOEN MET EEN

VLEUGJE ROOM

FILET VAN KALKOEN VERGEZELD VAN

CHAMPIGNONSAUS, 
GROENTEN EN KROKETTEN

KERSTGEBAK EN KOFFIE

DRANK AAN TAFEL INBEGREPEN

Op 17 november doen we de Pikhakendonk wandeling
in Hever. Afstand 5.5 km in de DIJLEVALLEI.
Samenkomst 13.30 uur aan de zwemdok in Hofstade.

Op 1 december doen we een wandeling in het 
MECHELS BROEK. Afstand 5 km, plaats: Muizen.
Samenkomst 13.30 uur aan de zwemdok in Hofstade.

Al liggen de data nog ver toch
komen de inschrijvingen voor onze
twee clubreizen in 2017 dichtbij.

In de volgende nieuwsbrief vinden
jullie de programma’s en de richtlij-
nen voor de stortingen van de
voorschotten. 

Ter herinnering nog even ver-
melden dat wij naar de Moezel
gaan van 25 t/m 28 april 2017 .De
riviercruise van Straatsburg naar
Basel, met panoramische treinrit in
Zwitserland, is gepland van 14 t/m
18 september 2017. Om technische
redenen zijn de plaatsen voor beide
reizen beperkt. Wees er dus als de
kippen bij om in te schrijven !

Neos Zemst reist  in 2017

Kerstmis met Korile in L
eest

Zaterdag 10 dec
ember - 20 uur

SINT-NIKLAASKE
RK – LEEST

Korile-koor, met 
o.a. ons medelid

 Maurice Metden
ancxt

Saxofoonkwarte
t Quatre Quart

Laurent Van den
 Bergh – orgel 

Muzikale leiding
: Carlo Claes

Neos Zemst rese
rveerde 25 plaat

sen voor het opt
reden op 

zaterdag 10 dec
ember om 20 uu

r, in de Sint-Nikla
askerk te Leest.

Om erbij te zijn ge
lieve 10 €  per pe

rsoon te storten o
p de rekening van

 Neos Zemst 

vóór 2 december
, met vermelding 

“Kerstconcert Lee
st” en de namen v

an de deelnemer
s. 



8 december
22 december 

2e en 4e donderdag  - 14 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke: 

leonwilms@skynet.be

0476/403187

PETANQUE:
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1e en 3e donderdag - 13.30 uur

Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke: 

gilmaebe@skynet.be

0476/893703

WANDELEN:

17 november
1 december
15 december 

Sport - Cultuur - Ontspanning...Activiteitenplanner *

Organisatie Plaats UUR Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

Di 15 november Hotel Prison DE SEMSE 14.00 Ter plaatse Ander lokatie leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Do 24 november Wandeling ‘t Schom De Semse 13.30 Vrij Seniorenweek albertcluckers@gmail.com - 0475/568424 

Di 29 november Elisabethiade Leuven 20.00 Afgesloten via Neos zemst infoneoszemst@gmail.com - 0496/525899

Di 29 november Quiz Vlaams-Brabant Grimbergen 14.00 Afgesloten leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Do 1 december Tento “Voor God en geld” Gent 14.45 5 november Trein: 13.14 u. depauw.r@skynet.be - 0474/914631

Za 10 december Kerstconcert Leest 20.00 2 december vanroostvanpraet@scarlet.be - 0469 555 130

Di 13 december Kersthappening Amadeus 13.00 30 november Enkel leden leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Zo 18 december Simfonia Heist Hofstade-Kerk 15.00 15 november leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Zo 12 februari 2017 Melodieën voor Miljoenen Bozar Brussel 16.00 Afgesloten Neos Vl.-Brabant leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Za 11 maart 2017 Grüsse aus Wien DeSingel / Antw. 16.00 20 december Neos Vl.-Brabant leonwilms@skynet.be - 0476/403187
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