
Rekeningnr Neos Zemst

BE34 0015 2142 4990

www.neoszemst.be

zemst@neosclub.be

VOORZITTER:           Alex HOUTHUYS
0477 742 060
alex.houthuys@gmail.com

ONDERVOORZITTER: Patrick DE GRAEVE
0475 960 999
patrick.de.graeve@telenet.be

SECRETARIAAT:         Alex HOUTHUYS
0477 742 060
zemst@neosclub.be

PENNINGMEESTER:  Leon WILMS
0476 403 187
leonwilms@skynet.be 

LEDEN: (alfabetisch) François ANDRIES
Luc DEHEYDER
Gilbert MAEBE
René OP DE BEECK

Nieuwsbrief
Netwerk van 
ondernemende 
senioren

Werkjaar:  2020-2021Nr 8 - mei 2021

Neos Zemst

We hebben terug perspectief en kunnen weer
uitkijken naar activiteiten. Waarschijnlijk zullen
wij allen minstens onze eerste vaccinatieprik
gekregen hebben. Wij kijken er allen naar uit
om elkaar na een jaar, met beperkingen, terug
te kunnen begroeten. Maar deze moeilijke
maanden hebben ons de moed niet ontnomen
om steeds vooruit te kijken met een positieve
ingesteldheid. Samen zullen we onze naam
“ONDERNEMENDE SENIOREN” terug alle eer
aandoen.

Door het heropstarten van onze activiteiten,
verschijnt in de maand mei de laatste editie
van de Extra Nieuwsbrief en de laatste digitale
quiz. Wij danken iedereen die bijgedragen

heeft aan het succes van beide tussentijdse activiteiten en hopen dat jullie er van
genoten hebben.  

Wij starten nu reeds donderdag 20 mei met de Rubenspadwandeling, onze
eerste buitenactiviteit sinds lang. Daarna de petanque en onze eerste daguit-
stap naar Pairi Daiza. Wie hiervoor nog niet heeft ingeschreven, doe het liefst zo
snel mogelijk want slechts de eerste 50 personen kunnen mee.  Inschrijven kan
nog tot 1 juni 2021. De deelnemers ontvangen tijdig nog een berichtje met de
eventuele overgebleven coronavoorwaarden, waaraan we ons tijdens de uitstap
moeten houden. 

Geen angst want alles wat we nu organiseren zal zelfs na de vaccinaties, tot nader
bericht, nog altijd coronaproof ingericht worden. 

Ons zomerprogramma biedt nog veel mooie activiteiten zoals, fietsen, BBQ,
Grüsse aus Wien (trouwens hiervoor zijn twee plaatsen vrijgekomen!!) en onze
meerdaagse reis in september, om er maar enkele van te noemen. 

Begin juni wordt ons nieuw werkjaar 2021–2022 besproken en vastgelegd. Ik kan
jullie nu reeds verklappen dat deze kalender vrij gevuld zal zijn en die, voor elk
van jullie, wat te bieden heeft. Zowel uitgestelde- als nieuwe activiteiten worden
hierin uitgewerkt. Op 7 september horen jullie hier meer over tijdens onze jaar-
lijkse algemene vergadering. Inmiddels nog even wat geduld, we hebben
gelukkig onze volledige vrijheid bijna terug.

Geluk hangt niet af van dingen buiten onszelf, maar van de manier 

waarop we naar die dingen kijken. (Leo Tolstoy)

Groetjes en tot snel.
Voorzitter Alex Houthuys
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Vanaf het einde van 2020 hebben we geteste vac-

cins voor Covid-19. Tegen de zomer zou heel

Vlaanderen ingeënt zijn. Maar hoelang beschermen

die vaccins? Trekken de antilichamen al opnieuw

weg na 2 maanden, zoals bij genezen Covid-patiën-

ten werd vastgesteld? Moeten we dan om de zoveel

maanden opnieuw ingeënt worden? En  blijven  in-

geënte  mensen  besmettelijk?  Want anders kan

men, ook bij voldoende inenting, tegen de zomer

van 2021 de ophokking nog altijd niet opheffen.

Mogelijk valt de macro-economische schade mee.

De eerste ophokking in maart en april 2020 zou het

Belgische (Vlaamse) bbp tijdens het 2e kwartaal met

10 % hebben doen krimpen, de tweede ophokking

zou vanaf oktober 2020, na de heropleving in het

3e  kwartaal,  het  bbp  in  het  4e  kwartaal

slechts met 1 % verminderd hebben.

Wereldwijd zal de economie blijven

genieten van een laag rentepeil. De

verschuldigingsgraad van de Wes-

terse regeringen is door de

Covid-steun dermate hoog dat

de centrale banken de rente laag

zullen houden. Het einde van de

ophokking zal een inhaalvraag

uitlokken. De overlevende firma’s

zullen dan kunnen genieten van het

wegvallen van hun zwakkere mede-

dingers.

Micro-economisch wordt het her en der somberder.

Van zodra de ophokking en de steunmaatregelen

opgeheven worden (technische werkloosheidsuit-

kering, schuldherschikkingen) zullen flink wat zaken

in de horeca, de detailhandel, het toerisme en de

luchtvaartsector de deuren sluiten. De verschuldi-

gingsgraad van de federale overheid (±120 % bbp)

laat immers geen verdere steun toe. En de banken

kunnen verlieslaters niet blijven steunen. Veel uit-

gesteld winkelen en verplicht toerisme in Europa en

eigen land kunnen evenwel een stimulus verschaf-

fen. Maar meer telewerk, teleleren en telewinkelen

zal de detailhandel en de horeca in de stadscentra

bijkomend treffen.

Onze levenswijze werd door Covid-19 immers ge-

wijzigd. Veel mensen hebben de geneugtes van het

thuis koken leren kennen, wat goedkoper en gezon-

der is. Velen leerden meer te wandelen en meer te

fietsen, en meer hun eigen buurt te verkennen, wat

opnieuw goedkoper en gezonder is. Het is on-

waarschijnlijk dat dit na de ophokking zal

wegebben. Veel mensen hebben veel meer zitten

telewerken, teleleren, telewinkelen, televergaderen

en telebankieren. Voor werkgevers is dit goedkoper,

er is minder kantoorruimte vereist. Winkels en

banken benodigen minder personeel. Bovendien

wees onderzoek uit dat telewerkers  meer renderen.

Er  gaat  geen  tijd  of  energie  meer  verloren  met

pendelen of met sociaal contact op het werk. Het

pendelverkeer en de uitstoot van broeikassen

nemen zo af. Ook dit zal na de ophokking waar-

schijnlijk blijvende gevolgen hebben. 

Vlamingen domineerden

de Belgische coronabestrijding.

De nadruk van de Vlaamse regering op biotech-

nologie loonde. Alle gezaghebbende virologen en

epidemiologen waren Vlamingen. Er was een Waal

die vertaalde in het Frans. Hijzelf werkt op de KUL.

Geen wonder dat Franstaligen deze in wezen

Vlaamse voorschriften minder volgden en zo

meer besmet geraakten.   

Vlaanderen slaat overigens 

een mooi figuur in deze hele 

coronacrisis. 

Het Duitse BioNTech-vaccin dat

aan het Amerikaanse Pfizer toebe-

hoort wordt voor heel Europa in

Puurs geproduceerd. En een

Vlaamse firma uit Genk, Essers,

gespecialiseerd in farmalogistiek,

voert dit  vaccin  uit  naar  29  landen

in Europa. Het VK begon zijn inentingen

met een vaccin geproduceerd in Vlaanderen.

Vlaanderen  domineert  hier  de  productie  en  de

logistiek in Europa. 

In het voorjaar komt bovendien ook het anticorona-

vaccin van de Vlaamse firma Janssen Pharmaceutica

in Beersel uit, eigendom van het Amerikaanse 

Johnson&Johnson. 

In 2022 komt het anticorona-vaccin 

van het Rega-instituut van de KUL uit. 

De verwachtingen zijn dat dit kan bewaard worden

bij 2 tot 8 °C, slechts eenmaal moet toegediend wor-

den, al beschermt na 10 dagen, beschermt voor het

het leven, en bovendien beschermt tegen gele

koorts en tegen andere covid-ziektes.

Marcel Gunst,  januari 2021

Note:

Bovenstaand artikel is een momentopname van
voor enkele maanden. Bijgevolg niet meer actueel,
maar daarom niet waardeloos. 
Vaststaat dat de geopolitiek de wereld nog zal 
veranderen, alleen zullen we het pas later weten.

Covid-19
en 
zijn

gevolgen
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PAIRI DAIZA -Mons/Ath - Daguitstap - dinsdag 15 juni 2021

Op donderdag 17 juni 2021 hernemen wij de van vorig jaar geplande 

COMBI-WANDELING in Zemst-Laar

We gaan wandelen in de voormiddag en daarna lunchen we in het “Hof van Laar”.

PRAKTISCH: Er zijn 2 mogelijkheden: 

- ofwel komt u tegen 9.30 uur naar het centrum van Zemst-Laar (kerk of
“Hof van Laar”) om deel te nemen aan de WANDELING

- of u komt tegen 12 uur naar het “Hof van Laar” om deel te nemen aan 
de lunch. 

HET  MENU: Soep
Konijnenrug of Kabeljauw met frietjes
Nagerecht
Eén consumptie naar keuze

Kostprijs: 30 € voor leden, 35 € voor niet-leden.
Inschrijven door betaling vóór 5 juni 2021 op rekening van Neos Zemst. 
Gelieve bij inschrijving VLEES of VIS te vermelden a.u.b.
Steeds vooraf inschrijven; zowel voor wandeling als wandeling + eten.

PRAKTISCH:  15 juni 2021 vertrek per autocar om 8u30 stipt op de parking van 

“d’Oude School” Dorpsstraat aan nr 87 Weerde. Terugkomst in 

Weerde verwacht rond 18 uur.

PRIJS: 40 € leden, 50 € niet-leden. 

Niet inbegrepen in deze prijs, dranken take away maaltijden en 

persoonlijke uitgaven.

INSCHRIJVEN: Gelieve het bedrag te storten vóór 1 juni 2021 op de rekening 

van Neos Zemst met vermelding van de naam van de deelnemende 

persoon of personen.

Hoopvolle start van een hele reeks 
Neos-activiteiten

Wandele
n

Donde
rdag 2

0 mei

Ruben
spadw

andeli
ng - El

ewijt

Start o
m 14 u

ur aan 
de kerk

 van Ele
wijt

in groe
pen va

n max.
 10 per

sonen

(zie pa
g. 4)

Petanquen

Donderdag 27 mei

Wik-lokaal - Zemst-Laar

14 uur
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Halvedag FIETSTOCHT
Vrijdag 25 juni 2021

De bestemming is afhankelijk van de 
corona-terrasfaciliteiten op dat ogenblik

Vertrek: 13.30 uur aan de melkerij in Zemst
Meer info in de Nieuwsbrief van juni e.k.

Voor “Grüsse aus Wien” van zater-
dag 4 september 2021 zijn er nog 2
kaarten à 69 € p/p ter beschikking.
In deze prijs is het busvervoer en
een maaltijd voorzien, voorafgaand
aan het concert.
Bij interessse gelieve contact op te
nemen met voorzitter Alex, 0477
742 060 zemst@neosclub.be



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS

Quiz...
Hier de quiz van MEI, samengesteld door Joris Desaeger.

Wanneer je op deze link  

https://forms.gle/GY8vACjyZgzBU4aF8

drukt kan je in een ontspannende en huiselijke sfeer 

vrijblijvend deelnemen.

2021 Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

di 15 juni Pairi Daiza Mons/Ath 8.30 1 juni 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be
do 17 juni Combi-wandeling Zemst-Laar 9.30 5 juni 0476 893 706     gilma 171@outlook.com
vrij 25 juni Fietstocht 13.30 Info volgt 0476 403 187     leonwilms@skynet.be
1 of 2 juli Daens de musical Puurs Info volgt 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com
di 6 juli Neos Quiz De Semse 14.00 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be
25 juli BBQ Zemst-Laar Info volgt 0471 466 730     rene.opdebeeck@gmail.com
di 11 augustus De Merode Westerlo Info volgt
di 7 september Alg. Vergadering Zemst-Laar Info volgt 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com
di 5 oktober Post Corona activiteit Zemst-Laar Animatie 0471 466 730     rene.opdebeeck@gmail.com
15 - 19 september Meerdaagse reis Nederland Info volgt 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be
za 4 september Grüsse aus Wien Antwerpen Inschrijvingen blijven geldig 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com
za 11 december Kerstlunch Mechelen Info volgt

Wandelen: 1ste en 3de donderdag     - 13.30 uur (winterperiode)

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706Petanque:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK

Spiltstraat 280 

Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be 

0476 403 187

Contact: fr.andries@skynet.be

0478 349 866

Donderdag:  

13 mei (O.L.V. Hemelvaart)

27 mei

10 juni

Donderdag 20 mei - Rubenspadwandeling Elewijt - 6 km

We vertrekken om 14 uur aan de St.-Hubertuskerk in Elewijt. Onderweg staan
verschillende kaders om aan te duiden hoe Rubens destijds een kijk had op de
omgeving van het Rubenskasteel. We wandelen langs de Watermolen in de
Steendreef en eindigen daar waar we vertrokken. Hopelijk vinden we een
plaatselijk terrasje waar we onszelf kunnen trakteren op een smakelijke after-
coronapint.

Donderdag 3 juni - 14 uur - Vertrek aan de Sint Jacobs-kapel op de 
Stuivenbergbaan in Mechelen.  

We volgen de knooppuntnummers 187-194-129-64-66-128-127-125-126 -
187 van de wandelkaart "Scheldeland". Dit leidt ons naar de Leuvense vaart en
de Battelse bergen, door het Robroek en zo terug naar de Stuivenbergbaan,
die we volgen tot aan ons vertrekpunt.
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Individuele Pech fietsbijstandsverzekering.
Nu verzekeren voor de periode   1 juli 2021  -  30 juni 2022

Dank zij de samenwerking met Sportievak kunnen Neos-leden een individuele fietsbijstandsverzekering met 

serieuze korting afsluiten bij VAB. 

Deze verzekering dekt enkel pech met de fiets, maar GEEN lichaamsletsels.

Extra info te verkrijgen via zemst@neosclub.be of 0477 742 060

Neos-leden betalen 25 € per persoon. Te betalen vóór 4 juni op

de rekening van Neos Zemst met vermelding van

“naam, voornaam en fietsbijstandsverzekering”.

Ik wil alle deelnemers aan mijn quiz van harte be-

danken. Een 17-tal leden hebben de vorige 9 quizzen

allemaal meegedaan. Anderen enkele spelletjes.

Gemiddeld waren er 23 deelnemers. Ik hoop dat ze alle-

maal wat nieuwe dingen ontdekt hebben. Ik heb door

het opzoeken en opstellen van de 10 quizspelletjes

(200 vragen) heel wat wetenswaardigheden bijgeleerd.


