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Neos Zemst

Laten we optimistisch blijven 
en met volle energie 
aan een nieuw jaar beginnen.

Bij dit begin van het nieuwe jaar wensen wij jullie in

naam van het bestuur een gelukkig, gezond en actief

nieuw jaar. 

Wij danken ook iedereen die, ondanks het Corona-

jaar 2020 hun lidmaatschap hebben hernieuwd. Wij

zullen het onmogelijke doen om 2021 succesvol te laten verlopen.

In onze activiteitenplanner vinden jullie terug wat momenteel gepland en/of gean-

nuleerd werd. Van zodra onze groepsimmuniteit is opgebouwd en bevestigd

zullen wij heropstarten met zoveel mogelijk VEILIGE activiteiten. 

Daaronder verstaan we, buiten petanque en wandelen, halve dag uitstappen

dichter in de buurt (zo vermijden we busvervoer), eventueel in kleinere groepen.

In september denken wij aan de organisatie van een postcorona feest. De

meeste van de geannuleerde activiteiten alsook de meerdaagse reizen (Neder-

land en de Moezel) worden terug ingeplant vanaf het najaar en naar volgend jaar

toe. Meer hierover in onze volgende Nieuwsbrieven. 

Ons “Luxe Neos Zemst Ontbijt” wordt de eerstkomende activiteit waar corona

geen vat op heeft (wie nog graag wil inschrijven, zie pag. 4). Onze internet quiz,

samen met de extra en klassieke Nieuwsbrieven blijven nog een maandelijks

gegeven. 

Spijtig nieuws is ook dat onze vriend Herman DE BAKKER, na 5 jaar trouwe

secretaris van Neos Zemst, zijn taak wegens gezondheidsredenen moet

opgeven. Wij danken Herman voor het fantastische werk dat hij heeft

geleverd. Herman en Mariella blijven wel lid van Neos Zemst.

Het secretariaatswerk wordt voorlopig verdeeld onder de bestuursleden. Wij vra-

gen jullie, om Herman te ontlasten door alle communicatie, zoals telefoontjes,

berichten en/of vragen, enkel via het bestuur door te geven.

Voor vragen over specifieke activiteiten kunt u altijd en ALLEEN terecht bij de ac-

tiviteitverantwoordelijke, zoals - in normale omstandigheden - vermeld in onze

nieuwsbrief activiteitenplanner op blz. 4.

Zoals vroeger al dikwijls gezegd: “Bij Neos Zemst zit je goed”. Geniet dus van

het komende jaar samen met ons. 

Het is onze wens dat onderstaande rode draad doorheen onze

activiteiten mag blijven lopen.

“Vroegere onbekenden zijn vandaag goede vrienden geworden en laten wij

samen genieten van onze gemeenschappelijke interesses”.

Alex Houthuys, voorzitter

Herman, 
bedankt voor de vele jaren 

trouwe inzet.



64 jaar geleden schreef één van onze leden
haar eerste brief

Liefste ouders,

Op de eerste dag van ‘t Nieuwe Jaar
heeft iedereen zijn wensje klaar,
dan roepen allen blij te moe,

elkaar een zalig nieuwjaar toe.
Op de eerste dag van ‘t nieuwe jaar,
heb ook ik mijn wensje klaar,
‘k wens vaderlief en moeke-mijn,
ik wens u heel veel zonneschijn.
En als de zon ons soms verlaat, 
en achter de wolken schuilen gaat,
dan zal toch steeds uw kindje klein,
voor u een zonnestraaltje zijn.

Uw dankbaar kindje Greta    
Mechelen, 1 januari 1957

Weet je nog toen we zelf met veel moeite 
en hulp van de juf of van de meester 

onze eerste Nieuwjaarsbrief schreven. 
Met ballonpennetje, gedopt in inkt, gevaarlijk 

om onherstelbare vlekken te maken 
op een maagdelijk mooie Nieuwjaarsbrief. 

Of hoe onze kinderen, kleinkinderen of petekinderen 
met knikkende knieën en klamme handjes, 

heel verlegen hun eerste wensen declameerden$.

We zullen doorgaan...

“We zullen doorgaan, tot we weer samen zijn.” Het

prachtige nummer van wijlen Ramses Shaffy werd

in geen tijd de hymne op Radio 1 en dit om onze

onverzettelijkheid tegenover het virus kracht bij te

zetten. 

Het vergt wat van een mens om net datgene wat

ons tot mens maakt - de dichte nabijheid van de

andere - plots als potentieel gevaar te zien. Het

zegt wat over de mens die zich buigt en aanpast

maar toch de rug recht en doorgaat...

Je verbonden en geborgen voelen, het raakt de

essentie van ons mens-zijn.

Uit Neos-magazine, 2e trimester 2020.

Vroeger 

Liefste Neos–lid

Op de eerste dag van ‘t nieuwe jaar,
heeft Neos Zemst zijn wensen klaar.
We wensen jullie stuk voor stuk, dus allemaal, 
een veilige en gezonde weg naar het 
“Nieuwe Normaal”, 
naar een tijd waarin we mekaar opnieuw 
SAMEN kunnen:

- ontmoeten met een knuffel, 
- praten en luisteren, 
- wandelen, sporten en reizen,
- eten, feesten, lachen, zingen en dansen.

Kortom, een jaartje waarin Neos Zemst 

voor jou een zonnestraaltje kan en mag zijn.

Zemst, 1 januari 2021

Je kapoentjes van het bestuur: 

Nieuwjaarsboodschappen

Onze bestuursvergaderingen 
verlopen al een tijdje virtueel.
Het was wel wat aanpassen, 

maar het lukt.

We laten elkaar
en U niet los,
maar houden
wel afstand!

Nu

Morgen ... Overmorgen

Nieuwjaarsboodschappen

Zijn de wensen van vandaag anders?

Waarschijnlijk niet. 

Een Nieuwjaarsbrief zal immers

altijd wensen, hoop en positieve 

boodschappen bevatten. 

Hier en daar duiken misschien

enkele nieuwe woordjes op, 

of nieuwe betekenissen die we

leerden in 2020 zoals: 

■   Covid-19 en Corona: wat me aanvankelijk deed 

denken aan één of andere voorjaarsstorm, 

ver van hier.

■   Een eigen “Bubbel”: waar bubbels tot dan enkel 

voorkwamen in mijn champagneglas terwijl ik in een 

bubbelbad lag...

■   Huidhonger: de behoefte om iemand niet alleen te 

zien maar ook te voelen, “cheek to cheek”.

■   Knuffelcontact: de persoon die je nog in je armen 

kan drukken.

■   Lockdown en Quarantaine: afgeleid van het Franse 

telwoord quarante, maar die alles bij elkaar, al meer 

dan 40 dagen duurt. Spijtig genoeg.

Luc, Herman, Leon, Patrick, René, Gilbert, Alex, François



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS
Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking

di 2 februari Foto jaaroverzicht Afgelast

di 16 februari Chocolatier Balderon Afgelast

di 2 maart Jean Dewaerheit Afgelast

di 23 maart Douane Museum Afgelast

za 27 maart Paasbrunch Afgelast

za 10 april 2021 Grüsse aus Wien Inschrijvingen blijven geldig

di 13 april Marc Brillouet Afgelast

27 - 30 april 2021 Moezelreis Uitgesteld

do 1 juli 2021 Daens de musical Puurs Info volgt

september 2021 Meerdaagse reis Nederland Info volgt

Neem deel aan de quiz 

van januari, samengesteld door 

Joris DESAEGER.

Wanneer je op de link 

https://forms.

gle/zcUnXqyKqoJHLM8r9 

drukt kan je  

vrijblijvend deelnemen. 

Quiz...

bestaande uit o.a. 

bubbels en fruitsap, een assortiment broodjes en lekkers van de bakker, verschillende soorten beleg zoals zalm, 

5 charcuterie- en 3 kaassoorten, spiegelei met spekjes, verse fruitsla, yoghurt, huisgemaakte confituur, enz.

PRIJS: 25 € per persoon, te betalen bij inschrijving op rekening van Neos Zemst

INSCHRIJVING: door storting op rekening van NEOS Zemst vóór 10 februari 2021

Zo kan iedereen genieten, op zijn manier, in afwachting dat we weer samen op stap kunnen gaan. 

Als Corona ons verhindert om samen te ontbijten/lunchen...

levert Neos Zemst u tussen 8 en 9 uur aan huis een

“LUXE NEOS ZEMST VERWEN ONTBIJT" op ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

Herinnering

Bijkomende informatie: Luc Deheyder  -  0472 65 61 78 Smakelijk

2020

Doet ons nadenken over het leven,
een verrijking om mee te nemen 
met als beste les nooit op te geven.

Angst voor een 
onzichtbaar rondzwevend beest, 
een jaar zonder feest.

2021

Doet ons uitkijken naar samenzijn,
een gevoel o zo fijn.

Kussen, knuffelen, samen eten en drinken,
alvast een hoopgevende reden 
om te klinken.

Blauwe heldere lucht, witte wolken,
zon vol warmte en licht,
weg mondmaskers, ineens minder gewicht.

We wensen ieder jaar elkaar 
een goede gezondheid en veel geluk,
hiervan zijn we ons meer dan ooit bewust.

Nog even wachten, 
weldra krijgt ieder een heerlijk 
prikje met ingrediënten 
vol hoop op een mooier morgen 
met minder zorgen.

Onzekerheid...
Hoop!

BESTE LEDEN

Hopelijk gaat alles met jullie nog goed en wel. 

Een groot deel van het afgelopen jaar heeft de coronacrisis 

ons dagelijks leven beheerst.

Een spectaculaire verbetering van de situatie is tot op heden

nog niet merkbaar en de inentingen zijn nog maar pas 

opgestart. Vooraleer iedereen van onze leeftijdscategorie het

betrokken vaccin zal ontvangen hebben en de nodige immuni-

teit opgebouwd, zullen er nog een paar maanden verstrijken.

De Belgische Federale Regering heeft strikte maatregelen 

uitgevaardigd, zoals geen samenscholingen, minimum afstand

bewaren tussen personen, restaurants en cafés blijven voor-

lopig nog gesloten, onnodige reisverplaatsingen vermijden e.a.

Ondertussen denkt de regering nog niet aan mogelijke 

versoepelingen.

We hadden voor onze komende Moezelreis

van 27 april 2021 tot en met 30 april 2021 een

reservatie gemaakt in het prachtige Schloss-

Hotel Petry te Treis-Karden (Duitsland).

Aangezien we niet weten hoelang deze 

pandemie nog zal aanhouden hebben we,

als bestuur van Neos Zemst, 

onze verantwoordelijkheid genomen 

om ieders gezondheid te vrijwaren. 

Met enorme spijt in het hart, hebben we

daarom beslist om de Moezelreis van 27

april 2021 tot en met 30 april 2021 niet te laten doorgaan.

We zullen in het bestuur nog overleggen om deze reis

eventueel te verplaatsen naar een later tijdstip dit jaar of defini-

tief te verzetten naar volgend jaar. 

We danken u voor uw begrip.

Het bestuur van Neos Zemst.


