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Neos Zemst

Een nieuwe periode is gestart.
Dankzij het Covid-19 vaccin zien we nu toch een beetje licht aan het
einde van deze sombere periode. Hopelijk kunnen we weldra dit hoofd-
stuk snel afsluiten. Wij lopen al een beetje warm voor de komende lente,
maar moeten toch nog voorzichtig blijven na de vaccinatieperiode.
Wandelingen, petanque, uitstappen en alle andere activiteiten zullen,
tot volledige vrijgave, coronaproof moeten doorgaan.

Wij proberen zo soepel mogelijk de moeilijkheden te verhelpen. Deze mogen onze aan-
dacht echter niet afleiden van de reeks activiteiten die wij de komende maanden hebben
voorzien. Maar Neos Zemst mag zich gelukkig prijzen dat ze kunnen rekenen op hun leden
en een daadkrachtig bestuur.

In de “Activiteitenkalender” kan je al de geplande activiteiten terugvinden. We starten op
21 februari met ons “Luxe Neos Zemst Verwen ontbijt”. Dit ontbijt wordt coronaproof aan
huis geleverd tussen 8 en 9 uur. Wij danken de gemeente Zemst die deze activiteit, vol-
gens de geldende coronaregels, heeft goedgekeurd. Daarna volgen een reeks activiteiten,
zoals wandelingen en daguitstappen, die afhankelijk blijven van de covid-19 beperkende
maatregelen.

Lees verder in deze Nieuwsbrief de informatie, heet van de naald. Er staan interessante
activiteiten in het vizier. Onze digitale quiz is ondertussen al aan de 7e editie toe. Deze
wordt een groot succes. Op de 1e editie waren er 8% deelnemers en op de 6de is deze nu
al gestegen naar 14%. Het zal onze initiatiefnemer Joris, enorm plezieren dat er heelwat
belangstelling is en ook nieuwe deelnemers aansluiten. De link naar de quiz kan je ook
altijd terugvinden op onze website (www.neoszemst.be).

Zoals de hoofding van onze Nieuwsbrief bij de start van het nieuwe werkjaar vernieuwd
werd, zal ook de verdeling ervan, proefsgewijs, wijzigen. Je ontvangt de Nieuwsbrief niet
meer in een gepersonaliseerde A5-omslag maar op A4-grootte. Minder voorbereidend
werk, maar evenveel leesgenot. Hou het gezond en tot een snel weerzien.

Alex Houthuys, voorzitter

Beste leden

Met droefheid melden wij het heengaan van 

Herman De bakker
echtgenoot van Mariella Silverans

69 jaar
secretaris van Neos Zemst

Laten we even zijn schoonheden die hem zo typeerden benoemen:
-  Zwijgzaam maar zo aanwezig
-  Geëngageerd en strevend naar perfectie   
-  Begripvol en kordaat

Herman zal gemist worden als onze secretaris, als echtgenoot, vader,
grootvader en vriend van velen…

Tijdens de video-bestuursvergadering van januari ll., dankte hij ons en nam afscheid 

met stille maar oprechte woorden. Wij eren hem en nemen hem mee in herinnering.



Algemeen kan men aannemen dat een masker
een kunstvoorwerp is dat dient om het gezicht
te bedekken en zo de identiteit te veranderen.

Maskers redden soms levens; 
Gasmasker, stralingsmasker, coronamasker, 
zuurstofmasker, duikmasker. 
Het Venetiaans vogelmasker was bewust met
lange bek om afstand te bewaren tussen arts
en zieke in middeleeuwse pestperiodes.

Maskers maken ons blij:
In de volksmond mombakkes of oembakkes;
kindermaskers, carnavalmaskers, Braziliaanse
pluimen, Venetiaanse maskers, clownmaskers.

Bepaalde vormen van maskers, zoals sluiers, 
hoofddeksels en make-ups gebruikte men voor
maskarades bij vermomde danspartijen of 
vermakelijkheden. Sommigen zien het als een
ritueel gebruiksvoorwerp met religieuze of
bovennatuurlijke krachten. 

Het masker werd ook vaak gebruikt in het 
theater. Na gebruik kwamen de maskers 
doorgaans bij kunstenaars terecht, die er 
gebruik van maakten voor de versiering van
hun huizen.

De symbolische- en functionele waarden van een masker kan
men terugvinden in de toegangsdeur van de WIK-CULTUURHAL,
in Zemst-Laar, de thuisbasis van onze Neos-petanquers.

Daarom: het verhaal van “de DEUR” 
en hoe ze tot stand is gekomen.

Concept:

Om een maximum lichtinval te creëren lag de keuze van glas voor de hand. 
Wanneer ik bij toeval de specifieke eigenschappen en mogelijkheden van
glasvezel ontdekte was de keuze vlug gemaakt. Een licht, stevig, buigzaam en
transparant materiaal met als toemaat, een speciaal effect.

Om het nadeel van de buigzaamheid op te vangen plaatst de constructeur
tussen de glasplaten, smalle glasvezelbanden in verschillende kleuren en 
vormen. Daardoor ontstond de idee om met de noodzakelijk aanwezige 
constructiebanden iets zinvol te creëren. Op basis hiervan werd een ontwerp
gemaakt en een negatief obstakel omgebogen tot een positief element.

Zinvolle betekenis, 
langs beide zijden:

-  Wanneer de letters MVM   
worden gelezen als 
romeinse cijfers 
betekenen zij 1995, het 
jaar van de inhuldiging, 
voor anderen betekenen 
de initialen
“Muziek Voor Mensen”;

-  De 5 rijen, samengesteld 
door telkens vier 
rechthoeken, staan 
symbool voor de vijf 
lijnen van de notenbalk;

-  De solsleutels verwijzen 
naar de kernactiviteit 
van de vereniging;

-  De MASKERS (lacher en wener) staan symbool voor de WIK-toneelafdeling;

-  De onderste straalbundels ondersteunen het muzikale 
karakter van de vereniging. In tegenstelling tot de andere 
symbolen wijzen zij naar dezelfde richting, met het doel 
mekaar te versterken. 

F.A.

“Een masker vertelt ons meer dan een gezicht”

- OSCAR WILDE -

*

“Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen 

naam spreekt. 

Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid”

- OSCAR WILDE -

*

“Het einde van het leven is zoals het einde van een

gemaskerd bal als de maskers worden afgenomen, 

ziet men diegenen met wie men het hele leven in 

aanraking is geweest en wie ze eigenlijk waren”

- SCHOPPENHAUER -

*

“Alle stervelingen zijn gelijk, 

maar hun maskers verschillen” 

- VOLTAIRE -

*

“De lach is het masker van de smart”

- TEXEIRA DE PASCOAES -

*

“Op Carnaval toont de mens zijn waar gezicht 

door een masker op zetten”

- FONS JANSSEN -

*

“Het masker valt, de mens blijft”

- J.B. ROUSSEAU -

*

“Zonder masker zouden de mensen 

elkaar in het geheel niet herkennen”

- E. WERTHEIMER -

Of een vrolijk gedicht van 

Toon HERMANS:

Er is geen aangenamer val
dan een carnaval
je valt namelijk naar boven
het is een val in de blijheid

Het duffe snoer
dat je bindt
aan het monotone
springt kapot

ja vat een pint
je vat er twee, drie, vier
je vat een vat
en de sleur heeft geen vat meer op je

het spettert muziek
in de smalle straten
het regent zoenen
in het warme café

je danst, je doet, je dartelt als een kind
je bent zigeuner of prins
potkachel of schemerlamp
en je bent…. jezelf

je ontdekt de zin van de onzin
en als je niet oppast
heb je zodra de vasten begint
vaste verkering

ik heb na dit carnaval
zo’n bierlucht in mijn jekker
die snuif ik telkens op
en denk: wat was het lekker!

In de loop der tijden heeft het masker ook andere 
betekenissen gekregen,

vandaar enkele filosofische doordenkertjes:

...NEOS-MASKER

M MV

MASKERS
CARNAVAL 
VERMAAK 
GEZONDHEID...

CLOWNMASKER VENETIAANS PLUIMMASKER PESTMASKER GASMASKER THEATERMASKER



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS
2021 Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking

do 1 april Dauwwandeling Hombeek

di 20 april Neos-Quiz Zemst o.v.

di 11 mei Daguitstap CNH Zedelgem o.v.

do 20 mei Combiwandeling Zemst-Laar o.v.

di 15 juni Pairi Daiza o.v.

do 18 juni Fietstocht Duffel - Lier o.v.

1 of 2 juli Daens de musical Puurs Info volgt

september Meerdaagse reis Nederland Info volgt

Grüsse aus Wien Inschrijvingen blijven geldig NAJAAR

Quiz...

Jij gelukkig,
  wij allemaal gelukkig

...

Jij gelukkig,
  wij allemaal gelukkig

...

Hier de quiz van FEBRUARI,

samengesteld door 

Joris Desaeger.

Wanneer je op deze link

forms.gle/Zy4skg48WWo9m5qXA

drukt kan je in een ontspannende

en huiselijke sfeer vrijblijvend

deelnemen.

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we in de vroege morgen (06.30 uur), na de wissel winter-zomeruur, op stap. Deze
keer hebben we gekozen voor het landelijke Hombeek. We komen samen aan het lokaal van de fanfare "De
Vrolijke Vrienden" gelegen op het Heike 64 te Hombeek. Hier zullen we, na de wandeling, ook het traditionele
ontbijt "spek en eieren" nuttigen. De wandeling wordt gegidst door Theo Slagmuylders. Neos-leden die niet
wandelen maar toch met de wandelaars het ontbijt willen nemen worden verwacht om 9.15 uur.

We vertrekken in de Moerstraat en volgen deze tot we links afslaan in de Brede Driesstraat.  We steken de
Gijsbeekstraat over naar de Rechtestraat, beter gekend als “De Dreef”. Op het einde slaan we rechts de
Boomkesstraat in tot aan de Pikeriestraat waar we vervolgen in de Dukestraat. Op het einde gaan we rechts
de Bosstraat in tot aan de Expoelstraat. We steken over en gaan links op het fietspad onder de spoorweg tot
aan de Kapellebaan. Hier passeren we de paardenmelkerij en komen aan de Kapelseweg, we slaan af naar
rechts, kruisen de spoorweg en komen aan de Schoorstraat. We gaan nu rechts en eindigen waar we
vertrokken zijn aan De Vrolijke Vrienden. Hier wacht ons na 7,6 km een heerlijk ontbijt.

DAUWWANDELING met ontbijt op donderdag 1 april 2021 - 06.30 uur

CONCREET: Datum: donderdag 1 april 2021 
Waar: wandelaars komen samen aan het fanfarelokaal, Heike 64, Hombeek
Vertrek: 06.30 uur
Ontbijt: 09.15 uur in het lokaal van de Vrolijke Vrienden (ook voor niet-wandelaars).
Deelname:   Dauwwandeling met ontbijt of ontbijt alleen: 12 € (leden) en 15 € (niet-leden)
Inschrijven: bedrag over te schrijven op de rekening van Neos Zemst vóór 25 maart 2021
met vermelding "Dauwwandeling met ontbijt + aantal personen" en/of  "Enkel ontbijt + aantal personen"P
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Verantwoordelijke: gilma171@outlook.com - 0476 893 706


