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Zou het kunnen dat de paashaas ons gunstig gezind is
en ons sociale leven weer op de juiste rails krijgt?
Je leest er alles over in deze nieuwsbrief.

De ganse bestuursploeg werkt daaraan mee. Een eerste resultaat zie je als we even terugblikken op de voorbije weken met de dialoog van prof. Pierre Van Damme over de vaccins
en vaccinatie. Wie deze dialoog nog niet en toch graag wil beluisteren, kan dit via de link
die jullie doorgestuurd kregen of die je ook kan terugvinden op onze website. Een tweede
punt was ons Neos “Verwen Ontbijt”, waar 63 leden hadden voor ingeschreven. De vele
positieve reacties, vragen om een herhaling hiervan. Sommigen hebben er zelfs twee
dagen van genoten, trouwens ik heb er zelfs een hele week aan… teruggedacht of wat
dacht je.
Helaas kan onze DAUWWANDELING met ontbijt van 1 april 2021, wegens toename van de
besmettingscijfers voor de 2e maal op rij, niet doorgaan. Wij kijken uit om dit op een ander
tijdstip dit jaar te laten doorgaan.
Wel zijn alle maatregelen voor onze, hopelijk, eerste nieuwe coronaproof daguitstap naar
Pairi Daiza al getroffen. De autocar is besteld en men verwacht ons op 15 juni 2021. Alle
info qua veiligheid, inschrijvingen, enz. volgt in de nieuwsbrief van april.
Op de middenbladzijde vind je een artikel over “Liefde”, hoe men in onze tijd een partner zocht/vond en hoe het er nu aan toegaat. Heb ik jullie interesse gewekt? Lees dan snel
op blz. 2 en 3. Meer ga ik hier niet onthullen, alleen... Het bestuur is niet verantwoordelijk
voor gebeurlijke situaties.
Naargelang de corona-evolutie zijn wij ook druk bezig met de activiteitenplanning over de
maanden juli-augustus en september 2021. Meer hierover later. Wanneer de vaccins tijdig
geleverd worden en de vaccinatiecentra optimaal kunnen meedraaien dan komt dat lichtpuntje weer iets dichterbij. Laat ons nog even geduld opbrengen en een paar maanden
langer wachten om er dan veilig en gezond terug in te vliegen. Wij hebben het met
zijn allen dubbel en dik verdiend. Veel leesgenot.
Alex Houthuys, voorzitter

Neos Zemst Kennismakingsbrochure 2021 voor nieuwe leden.
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Werkjaar: 2020-2021

Samen met de NIEUWSBRIEF van MAART 2021 krijgen jullie de primeur om de
nieuwe kennismakingsbrochure (met inschrijvingsformulieren) te ontvangen.
Kijk ze maar eens rustig door, ontdek opnieuw de verscheidenheid van de vele
activiteiten die Neos Zemst aan zijn leden biedt. Ontdek jezelf misschien
op één van de foto’s van de voorgaande jaren.
Maar geef ze vooral door aan vrienden of familie die nog geen lid zijn.
Jullie zijn immers de beste ambassadeurs om de grote, gezellige
familie, die Neos Zemst is, te promoten en te laten.
En zo kunnen we, zodra we bevrijd zijn van Corona, misschien enkele
nieuwe leden verwelkomen op één van onze geplande activiteiten.

(Voor meer brochures kan je altijd terecht bij één van de bestuursleden.)

Valentijn ligt pas achter de rug en Cupido heeft zijn pijltjes weer
kunnen afvuren. Alle verliefde koppeltjes kunnen er opnieuw voor
een jaartje tegen. Zowel oude bestaande koppeltjes als nieuwe.
Al vraag ik me af hoe nieuwe koppeltjes vandaag ontstaan.

Tot slot :

“‘K VRAAG HET AAN“

Vroeger leek het simpel, voor de hand liggend. Je woonde in hetzelfde
dorp of stad. Je had dezelfde hobbies en was in eenzelfde vereniging
zoals chiro, scouts, muziekschool, koor, harmonie of sportvereniging. Je
ging naar dezelfde kermissen en op zaterdagavond of op een zondag
namiddag kon je steevast naar een “Stuif-in fuif ” of een “T - Dansant”
van één of andere jeugdclub.
Overal ontmoetingsplaatsen waar je met elkaar kon praten, elkaar kon
leren kennen. Aanvankelijk was je stiekem verliefd en schreef je hoogstens een briefje. Je durfde niet te praten, bang om een blauwtje op te
lopen. Later werd je stouter, durfde een gesprek aan, je danste mee de
populaire la Bamba kusjesdans, je omarmde elkaar in een eerste slow,
een trage plakker op de dansvloer. Cheek to cheek. Je praatte en luisterde, je voelde het parfum of after-shave van je geliefde opstijgen in
je neus, je voelde de warmte van je uitverkorene dicht bij jou.

Ja ik weet wel, dit zijn allemaal commerciële televisie-formats die
gestoeld zijn op het latent voyeurisme dat bij iedereen aanwezig is. En
al zoek ik deze programma’s niet op, ik geef eerlijk toe dat ik tijdens
het zappen wel eens even blijf plakken. “Bloot en Spelen”, zou de
nieuwe slogan kunnen zijn, en samen met de kleren daalt het niveau.
Gelukkig kunnen wij medioren en senioren dit alles relativeren en in
zijn juiste context plaatsen. Maar ziet de jeugd dit ook zo of zien
zij hierin de normen van het huidige normaal?
Om maar te zwijgen over alle datingsites waar personen van alle slag
en leeftijd via hun smartphone op zoek kunnen gaan naar hun lief, hun
“match”. Voor mij een totaal onbekende wereld, maar voor jongeren
hebben Tinder en andere websites waarschijnlijk geen geheimen meer.
Zoals alles in onze maatschappij lijken de relaties tussen mensen
vluchtiger, egoïstischer en bijna virtueler geworden. Single zijn wordt
soms als een voordeel ervaren omdat men kan doen en laten wat en
wanneer men wil. Het huwelijk, dat steeds een voorwaarde was om een
gezin te stichten, is al lang geen hoeksteen meer van onze maatschappij. Om Phil BOSMANS te citeren: “Trouwen is een werkwoord” en dat
vraagt voor velen een te grote inspanning. Andere gezinsvormen zijn nu
schering en inslag: BOM moeder (bewust ongehuwde moeder), alleenstaande ouder, samenwonende ouders, nieuw samengestelde gezinnen, homofiele ouderparen, enz.

Verliefd worden kwam als vanzelf, je moest de woorden “’k vraag
het aan” niet echt gebruiken.
Is dat vandaag nog zo? Buiten het nummer van de Fixkes spreekt men
vandaag niet meer van “‘k vraag het aan” maar van “dating”. Onze
jeugd wordt overspoeld door nieuwe media met datingsites en een
onvoorstelbaar aanbod op TV van dating programma’s.

Even op een rij :
- “Boer zoekt vrouw”: een relatief onschuldige geënsceneerde zoektocht naar een geschikte partner.
- “The Batchelorette”: een BV gaat tussen een twintigtal kandidaten,
op zoek naar een partner. Zo geraakte Wendy Van Wanten, na
vele andere ervaringen, immers ook aan haar Franske
- “First Date”: programmamakers zoeken binnen de kandidaat deelnemers naar profielen die overeenkomen (matchen) en regelen een
afspraak in een nep-restaurant in Mechelen. Na één dinertje moet je
beslissen of je elkaar nog verder wil ontmoeten. Tot mijn verbazing zijn
het kandidaten van alle leeftijden, geslacht en origine. Tot zelfs mensen
met een beperking worden er te kijk gesteld.

- “Blind getrouwd” waarin volslagen onbekenden met elkaar in het
huwelijk treden en mekaar pas dan leren kennen. Waar velen de
geregelde huwelijken in andere culturen verwerpen, als vrouwonvriendelijk, wordt dit programma druk bekeken. Alsof het huwelijk een
spelletje is dat je even makkelijk kan beginnen en eindigen.

Onze na-oorlogse generatie heeft een storm van veranderingen
doorstaan en weten te hanteren.

Maar het kan nog uitdagender:
- “Uit de kleren” brengt gelukszoekers gedurende enkele uren bij elkaar
waarbij ze in hun ondergoed proberen om een zicht te krijgen op het innerlijk en uiterlijk van de andere partij.
- Straffer nog wordt het in “Blijven slapen” waarin kandidaten in optimale
omstandigheden minstens één nacht met elkaar moeten doorbrengen. Als
het klikt kunnen ze er meerdere dagen verblijven.

De jeugd zal dus ook wel zijn weg vinden in de steeds veranderende
maatschappij. De ontmoetingsplaatsen zijn nu platformen geworden
op internet. En al lijkt het contact aanvankelijk kunstmatig en onpersoonlijk, ooit zullen ze toch met elkaar moeten praten. Gelukkig blijven
er nog parties, festivals, verenigingsleven en fuiven zodat ze het nog
steeds kunnen aanvragen, zij het dan op hun manier. Cupido heeft zijn
pijl en boog allang ingeruild voor een smartphone.
Luc Deheyder, februari 2021

Helaas moeten wij onze DAUWWANDELING voor de 2e maal op rij annuleren. Een nostalgische terugblik naar...
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NEOS activiteitenplanner*
2021

Activiteit

Plaats

Dauwwandeling
Neos Zemst quiz
Daguitstap CNH
Combiwandeling
Pairi Daiza
Fietstocht
Daens de musical
BBQ
Meerdaagse reis
Grüsse aus Wien

di 20 april
do 20 mei
di 15 juni
vrij 18 juni
1 of 2 juli
25 juli
september
4 of 5 september

Uur

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

Inschrijving Opmerking

Hombeek
Zedelgem
Zemst-Laar
Mons/Aat
Duffel - Lier
Puurs
Zemst-Laar
Nederland
Antwerpen

NAJAAR
o.v.
NAJAAR
o.v.
o.v.
o.v.
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Inschrijvingen blijven geldig

Nog altijd geen WANDELINGEN
Nog altijd geen PETANQUEN

NEOS
VERWEN ONTBIJT

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Quiz...
Hier de quiz van MAART,
samengesteld door
Joris Desaeger.
Wanneer je op deze link
forms.gle/Y7YCtzRimR5Q5duu7
drukt kan je in een ontspannende
en huiselijke sfeer vrijblijvend
deelnemen.

Wij kijken er naar uit !!!!!.....

De gemaakte afspraak, om
7.45 uur, op de parking van
de Melkerij in Zemst betekende vrij vroeg opstaan,
vooral dan op een zondagmorgen.
Het voorspelde zomerweer
en een prachtige morgendgloed was de voorbode van
een succesvol gebeuren.
Op geen tijd werd de verdeling van ontbijtdozen, volgens plan, geregeld. De geur
van verse koffiekoeken en broden, in de autoruimte, herinnerde mij aan mijn
jeugdjaren, toen ik als jonge snaak in een Mechelse bakkerij wat centjes
ging bijverdienen.
De verschillende leveringsadressen werden volgens planning, vlot en vóórtijdig,
bereikt. Met de glimlach gingen de deuren open, werd er goeie morgen en vooral
smakelijk eten gewenst.
Deze rimpelloze ochtendrit eindigde thuis, waar ik ook in mijn bubbel, gezellig
kon genieten van dit heerlijk Neos Verwen Ontbijt. Hopelijk hebben de 63
bestellers er evenveel van genoten.

Indien de coronaomstandigheden het toelaten zal op dinsdag 20 april
onze eigen ”NEOS ZEMST QUIZ” voor de 7e maal doorgaan in De Semse.
(Schoolstraat Zemst).

Dinsdag
20 april
2021

14.00 uur
De Semse

De vragen bestrijken verschillende domeinen die met een parate kennis,
en met systeem van multiple choice, gemakkelijk te beantwoorden zijn.
Schrijf in met maximaal 4 personen per ploeg. Geef die ploeg een naam
en stort vóór 5 april 5 € per deelnemer
(met vermelding van ploegnaam en naam deelnemers)
op de rekening van Neos Zemst.
De toegang is vrij voor supporters en sympathisanten.

Hopelijk kunnen wij, sinds lang, genieten van een prettige Neos-namiddag.

