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Eindelijk LENTE...
Het mooiste seizoen gaat zich langzaam laten zien. De donkere
winterse nachten vervagen en de zon kruipt elke dag hoger de
lucht in. De lente is het seizoen van een fris begin. Ook wij krijgen
de kriebels om het leven terug een frisse draai te geven. Geniet
van al het mooie dat dit seizoen te bieden heeft.
Hopelijk vervagen samen met de donkere winterse nachten ook
de covid-19 besmettingen en kunnen we de draad weer opnemen.
Vermoedelijk zullen we eerst de buitenactiviteiten zoals PETANQUE
en WANDELINGEN mogen heropstarten, daarna geleidelijk ook de
binnenactiviteiten en zeker niet vergeten onze geplande één- of
meerdaagse REIZEN. Samen zien wij er naar uit om dit zo snel als
mogelijk, voorzichtig terug op te starten.
Als de vaccinaties verder doorgaan, zullen de versoepelingen
elkaar snel opvolgen en hebben wij nog een mooi programma
voor de boeg. Zie maar in onze activiteitenkalender op blz. 4.
Natuurlijk werken wij nu reeds aan het nieuwe jaarkalenderprogramma voor het seizoen 2021–2022. Meer hierover in onze
volgende nieuwsbrieven.
Onze Neos Zemst QUIZ moeten wij op een latere datum inplannen
aangezien alle binnenactiviteiten voor april nog steeds door de
coronabeperkingen niet kunnen doorgaan. Wel mogen jullie als
groep hiervoor al inschrijven. Onze maandelijkse DIGITALE QUIZ
blijft wel doorgaan. Blijf meedoen, er zijn geen prijzen aan verbonden maar het blijft een zeer goede geheugentraining.
Joris Desaeger maakt niet alleen onze digitale maandelijkse quiz,
voor wie het nog niet gezien heeft of lang geleden onze website
heeft bezocht, deze is geüpdatet. U kunt er alle nieuwsbrieven,
sinds het bestaan van onze Neos Zemst raadplegen. Neem even de
tijd en surf eens naar onze prachtige Neos Zemst website
(www.neoszemst.be). Bedankt aan onze webdesigner Joris voor het
werk en de tijd die hij hierin steekt.
Nog even geduld beste Neos-vrienden, we komen er wel uit. Wij
zullen er alles aan doen terug samen te komen, onze sociale contacten weer op te bouwen, om zo er nog een mooi najaar van te
maken. Hou het gezond en zoals Buddha zei: “Er is geen weg naar
geluk! Geluk is de weg”.
Alex Houthuys - Voorzitter

Een anekdote over zijn liefde voor boeken: Toen hij les volgde in
Antwerpen kreeg hij geld mee om op de terugweg een pull te kopen.
Maar hij kon niet voorbij de boekhandel van De Sleghte.
Een mooi kunstboek voor 10 € kon hij niet laten liggen toch!

NEOS-LID in de KIJKER

Duizenden boeken heeft hij. Literatuur en poëzie vormen zijn leven.
Hij nam deel aan voordrachtwedstrijden en verkoos een burgerdienst
bij het Theatergezelschap van Yvonne Lex boven legerdienst.
Als enig ander hobby was hij lange tijd actief lid van de Chiro in
Hofstade.

Aline
Bogaerts
BERG en DAL

We willen wel eens weten hoe zij het ervaart om moeder
van een BV te zijn, met name Pat Donnez, het radio-icoon
van VRT / Klara: Pat DONNEZ.
Voor wie de naam Pat Donnez minder bekend is,
geven we even een greep uit zijn loopbaan:
PAT DONNEZ IS EEN

DICHTER,
INTERVIEUWER,
RADIOMAKER.

- Hij startte ooit zijn loopbaan bij de Mechelse stadsradio
Reflex. Nadien verkaste hij naar de VRT bij Radio 1 en
Klara.
- Hij is bekend van radioprogramma’s als Titaantjes,
Bromberen Piazza en ondertussen Berg en Dal.
- Hij was de allereerste stadsdichter/artiest van Mechelen
en werkte mee aan het project Predikherenklooster, de
nieuwe bibliotheek, een echt literair wellnesscentrum.
- Hij is auteur van verschillende dichtbundels en ook
enkele romans. Een groot succes werd zijn boek “Dat
heet dan gelukkig zijn” dat hij schreef met psychiater
Dirk De Wachter.
Enkele recensies over zijn werk:
“De radio die Donnez maakt, drijft op het feestelijke elan
van presentator en gasten. De tijd gaat zo voorbij met goed
gekozen muziek. Leerzaam en ontspannend (De Standaard)”.

De aanleg en het talent heeft hij waarschijnlijk geërfd van zijn grootvader langs vaderskant. Die schreef op zijn 85ste ook nog gedichten,
zij het dan in de stijl van toen.
° Heeft zo een druk bezet man nog tijd voor zijn moeder?

Nee het is niet omwille van de mooie leeftijd die Aline op een actieve manier
weet te bereiken, dat we haar vandaag even in de schijnwerper willen zetten.
Aline(ke) voor de vrienden, is al van bij de start lid van
Neos. Tijdens die opstartjaren was zij gedurende 4 jaren
een zeer actief bestuurslid. Zij bracht heel wat nieuwe leden
aan, vooral uit Hofstade.
Een levend bewijs dat vrouwen in een bestuur meer dan
welkom zijn.

° Naar wie heeft hij de aard?

“Een begenadigd radiomaker en schrijver. Soms heeft
hij maar één zin nodig om iemand echt te typeren”
(De Morgen).

Een tip: luister op zondagochtend, tussen 10 en 11 uur,
eens naar Klara waar Pat Donnez zijn gast
steevast begroet met de vraag;
“Bevind je je op een berg of een dal?”.
NIET ZOMAAR DE EERSTE DE BESTE DUS.
DAAROM WILLEN WE ER IETS MEER OVER WETEN.
MOEDER ALINE VERTELT:
° Wanneer kwam
zijn aanleg/talent
naar boven?
Pat was een rustig
kind en van kindsbeen had hij een
uitgesproken
interesse voor
boeken. Een leraar
Nederlands zei ooit
op een
oudercontact: “Laat
hem iets doen met
taal. Met kop en
schouders staat hij
boven de anderen”.
Hij volgde
dixielessen op het
Mechels
Conservatorium en
kreeg les van o.a.
MMT-acteurs
René Verreth en
Jaak Van Assche.

Absoluut. Niettegenstaande hij drukbezet is weet hij mij te
vinden. Met korte bezoekjes maar ook met veel telefoontjes en
mailtjes. Tijdens onze gesprekken test hij mijn geheugen en luciditeit.

We spreken over hedendaagse problemen;
Corona, politiek, enz. Hij stuurt me vooral geestelijk aan, motiveert me
om actief te blijven en deel te nemen aan allerhande activiteiten.
Het is een absoluut “onhandige harry” voor de praktische klusjes, die
hij overlaat aan zijn broer en zus. Maar hij staat direct voor me
klaar als ik op visite moet bij dokter of specialist.

Ik ben een profeet van magere
woorden
uit:
Het is een mooi leven
(Zolang je niet bestaat)
Ik ben een profeet van magere woorden
en schamele beelden
Goed gewassen meisjes houden
van schone lakens
Moeder lacht maar ik hoor tranen
die dagen later zullen komen
Als ik naar boven kijk zie ik wolken
Ze brengen mooi of slecht weer
Soms drijven ze gewoon voorbij
Hoeveel liever zag ik er een meisje in
dat naar appelbloesem ruikt
of moeder die met een glimlach huilt.
Pat Donnez

In één zin kan ik hem best omschrijven als:
gevoelig en zachtaardig, onhandig maar zeer bekommerd en
met een groot rechtvaardigheidsgevoel en sociaal engagement
vb in de Wereldwinkel;
° Wat is het om moeder te zijn van een BV?
Ik probeer zijn publieke optredens mee te pikken al ben ik er
niet altijd van op de hoogte.
Zegt hij dan lachend: “Je moet de kranten (De Standaard en De
Morgen) maar lezen dan ken je mijn programma”. Maar GVA is
nu eenmaal mijn favoriete “streeknieuws” krant en niet de
cultuurkrant bij uitstek.

Pat
Donnez

Ik volg hem wekelijks op zondagmorgen tussen 10 en 11 uur
op Klara in Berg en Dal. Maar de intervieuws mogen niet te
filosofisch zijn, ik heb geen universiteit gedaan hé. Ik heb vooral
genoten en met fierheid meegewerkt aan het verjaardagsfeest
voor zijn 50ste verjaardag, opgezet door zijn goede vriend Yves
De Smet.

Foto:
Stephan
Vanfleteren

Uiteraard ben ik fier maar ik ben vooral blij dat hij, zoals mijn 2 andere
kinderen, goed zijn weg gevonden heeft.

Poly-amoureus

En blij ook dat hij me blijft stimuleren om aan Neosactiviteiten deel te nemen. Al moet hij me daar niet
echt voor pushen. Ik kijk er naar uit om iedereen terug
te zien bij de eerste post-corona activiteiten.
Bij leven en welzijn: graag tot dan.

De mooie zeemeermin
wou zo graag meerminnen
maar hoe meer ze minde
hoe minder het haar zinde
zonde

Ik hoefde mijn laatste vraag “waar bevindt Aline zich, op een berg
of in een dal”, niet eens te stellen. Het antwoord weerspiegelde zich in
haar enthousiasme. Dank je wel Aline.
L.D.
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NEOS activiteitenplanner*
2021

Activiteit

do 20 mei
do 27 mei
di 15 juni
do 17 juni
vrij 25 juni
1 of 2 juli
25 juli
di 7 september
di 5 oktober
8 - 12 september
za 4 september
za 11 december

Plaats

Rubenswandeling
Petanquen
Pairi Daiza
Combiwandeling
Fietstocht
Daens de musical
BBQ
Alg. Vergadering
Post Corona activiteit
Meerdaagse reis
Grüsse aus Wien
Kerstlunch

Elewijt
Zemst-Laar
Mons/Ath
Zemst-Laar
Duffel - Lier
Puurs
Zemst-Laar
Zemst-Laar
Zemst-Laar
Nederland
Antwerpen
Mechelen

Uur

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Inschrijving Opmerking

14 uur (in groepen van max. 10 personen)
8.30 uur

tot 1 juni
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Animatie
Info volgt

Inschrijvingen blijven geldig

Quiz...
Hier de quiz van APRIL,
samengesteld door
Joris Desaeger.
Wanneer je op deze link
forms.gle/kN6ukCFUshSkaiyg7
drukt kan je in een ontspannende
en huiselijke sfeer vrijblijvend
deelnemen.

Info volgt

De Neos Zemst quiz, voorzien voor dinsdag 20 april a.s.
is door de huidige geldende coronamaatregelen uitgesteld.

Daguitstap - dinsdag 15 juni 2021 - Mons/Ath

Pairi Daiza
(LE JARDIN DES MONDES)
Pairi Daiza een ongeëvenaarde dierentuinervaring in het hart van de beste
zoo van Europa 2018, 2019 en 2020. In het gezelschap van de verzorgers
komen wij dicht bij onze westelijke laaglandgorilla’s, leeuwen, kleine
zoogdieren, zeekrokodillen, olifanten, wolven, enz…
Wij kunnen er een gehele dag genieten van de dieren in het fantastisch mooi
park en natuurlijk ook van de exclusiviteit voor België, de reuze panda’s.
Bij aankomst rond 10 uur krijgt u een gedetailleerd plan en kunt u vrij het
park bezoeken naar eigen believen, ritme en interesses. Terugreis naar
Weerde voorzien rond 16u30, samenkomst aan de uitgang om 16u15.
Niettegenstaande de coronabeperkingen beschikt het park over vele
take away mogelijkheden voor eten en drinken en zijn er heel wat coronaproof wc’s. Het dragen van een mondmasker is er spijtig genoeg
wel verplicht.
Hier werkt
men aan de
Nieuwsbrief en
Extra Nieuwsbrief.
Dubbel zo hard,
omdat wij mekaar
niet kunnen
ontmoeten.

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.
BELANGRIJK:
Gezien de COVID-19 crisis en ter
bescherming van eenieder is het
dragen van een mondmasker in de
autocar en in het Pairi Daiza park
verplicht.
Deze uitstap kan doorgaan op voorwaarde dat de coronabeperkingen
het dan nog toelaten.
Eventuele betaalde voorschotten
worden bij eventuele annulatie door
deze coronabeperkingen, volledig
terugbetaald.
VERANTWOORDELIJKE:
patrick.de.graeve@telenet.be
0475 960 999

