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Ho, Ho, Ho, daar is de Kerstman...
De Kerstman heeft Rudolf, zijn rendier, weer voor de
slee gespannen en is op komst. 2018 loopt ten einde
ook al lijkt het nog maar pas begonnen.
Wij kijken nog niet terug, dat is voor de NIEUWJAARSRECEPTIE op 11 januari (zie verder in deze
nieuwsbrief), en blikken ook nog niet vooruit.
Deze maand is er nog wel wat.
De traditionele KERSTHAPPENING op 11 december trekt weer veel deelnemers aan. Verder hebben
we op 18 december de conferentie van Brigitte Balfoort met als onderwerp
“aan tafel” (alle details staan in de vorige nieuwsbrief).
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om nog eens te wijzen op het belang
van de nieuwsbrief. Hierin, en alleen hierin, staan alle details van de
komende activiteiten. Lees hem dus aandachtig en bewaar hem zo nodig.
Mocht je een nieuwsbrief niet meer terugvinden, kijk dan op de website van
Neos Zemst. Daar vind je alle vorige nieuwsbrieven terug.
Zoals gezegd is alle informatie daar te vinden.
Het is dus tijdrovend en vervelend als er nog achteraf gebeld wordt om uitleg
te vragen die je gemakkelijk kan lezen. Het is ook totaal niet nuttig en eveneens tijdrovend als je belt naar de penningmeester, de secretaris, de voorzitter,L om informatie over activiteiten in te winnen.
Ieder event dat wij inrichten heeft een verantwoordelijk bestuurslid.
Zijn/haar naam staat telkens vermeld bij de aankondiging van de activiteit.
Deze, en alleen deze persoon, heeft de volledige informatie over de specifieke organisatie. Onnodig dus anderen te benaderen die het ook nog eens
moeten gaan vragen. Wees efficiënt en help ons ook efficiënt te werken. Het
bestuur en ikzelf zijn zeker dat met de goede voornemens die jullie hierover
maken, de werking van onze vereniging nog vlotter kan lopen.
Tenslotte wensen alle bestuursleden en ikzelf aan ieder van jullie een prettig
en zalig kerstfeest. Maak er gezellige dagen van met degenen die jullie nauw
aan het hart liggen. Ga van een sfeervolle periode, over een spetterend
jaareinde naar een sprankelend nieuw jaar toe. Maar daarover meer in de
volgende nieuwsbriefL.
Albert Cluckers, voorzitter

Gelukkig
Vredevol
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WAT Voorbij IS ...
TENTOONSTELLING

ADRIAEN BROUWER
Vrijdag 16 november brachten
21 leden van
Neos-Zemst in het
stadhuis van
Oudenaarde een
bezoek aan de
tentoonstelling
Adriaen Brouwer.
Brouwer is een schilder die vanuit
kunsthistorisch oogpunt van
uitzonderlijk belang is: hij had een
grote invloed op Rubens en is een
meester in het schilderen van
emoties. Hij liet ons tronies en
groteske hoofden met sprekende
gezichtsuitdrukkingen bewonderen.
Onder leiding van twee deskundige
gidsen maakten we kennis met zijn
werken die, ondanks hun beperkte
omvang, door de toegepaste
techniek en vaardigheid, als grootse
kunst een lust voor het oog waren.

29 november 2018

Daguitstap
Hotelschool
Ter Duinen
Koksijde
De meer dan 300 toekomstige koks die in "Ter Duinen", in Koksijde,
worden opgeleid krijgen er een top begeleiding. Ze worden er op alle
gebied voorbereid, op het veeleisende beroep van een goede kok en
tegelijk een goede manager van hun restaurant. We hebben tijdens de
uitleg vastgesteld dat, om een sterrenkok te worden, er hard moet
gewerkt worden met veel discipline en passie.
De opleiding begint vanaf het 1ste jaar van het secundair onderwijs, om
echt te starten in het derde jaar. Na zes jaar, met talrijke stages
in binnen- en buitenland kunnen zij nog een zevende specialisatiejaar
volgen.
73 deelnemers werden begeleid van
aankomst, naar voorstelling, keukenbezoek tot in de eetzaal. Hier werden we
bediend door de leerlingen van het 5de
jaar.
Iedereen keerde tevreden en voldaan
terug na de uiterst geslaagde dag.

Het was een ontdekking van een nog
niet zo bekende kunstenaar.

WAT NOG Komt...
Vrijdag 11 januari - 15 uur

Nieuwjaarsreceptie

We verwelkomen alle leden met een goed glas en
diverse hapjes.
De tafels en stoelen worden klaargezet in
“d’Oude School” in Weerde.
De deuren gaan open om 14.45 uur
(EN NIET VROEGER).

Wij starten om 15 uur en bedienen je tot 18 uur.
Dan begint de afwas.
Je hoeft niet vooraf in te schrijven.
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Achter de schermen van

het VATICAAN

Tom ZWAENEPOEL is een beslagen Vaticaankenner.
Hij is verbonden aan de UGent, de universiteit van Bayreuth en de abdijschool van Zevenkerken.
Op 31 januari, om 14 uur, komt hij ons vertellen hoe het leven er aan toe gaat achter de schermen van het
Vaticaan. Wie is wie en wat is wat?
In het tweede deel van zijn betoog ontleedt hij met ons in welke mate paus Franciscus “revolutionair” is.
Het wordt een boeiende namiddag over een onderwerp dat verrijkend maar ook wat mysterieus is.
Het is een materie die maar weinigen kennen en die wat afwijkt van onze traditionele onderwerpen.
Aanvang 14 uur - inkom 5 € voor leden en 7 € voor niet-leden.

OPGEPAST: uitzonderlijk gaat deze voordracht door in het “Hof van Laar” (bij Vanessa),
schuin over de parochiezaal en kerk van Zemst-Laar. Vergis je dus niet.

Dinsdag 15 januari

27 november

Bakkerij
Van Eeckhout

18 januari - ... uur

QUIZ

Iedereen zal al wel, in Hofstade, in
Mechelen en omgeving, de groene
broodautomaten "broodnodig" in het
straatbeeld gezien hebben. Deze broodautomaten zijn van Bakkerij
Van Eeckhout, die gevestigd is in Hofstade aan de Tervuursesteenweg.

Wij hebben een afspraak om deze bakkerij te bezoeken
op dinsdag 15 januari om 10 uur met max. 25 personen.
Deze rondleiding, van graan tot brood, met degustatie, duurt 2 uur.
PRAKTISCH:
- samenkomst om 9.45 uur aan de bakkerij
Tervuursesteenweg 233 - Hofstade
- prijs: 15 € p/p. Hierin is begrepen:
rondleiding met degustatie,
proevertje voor thuis en
broodjeton t.w.v. 1 €.
Gelieve dit bedrag te storten op het rekeningnummer van Neos Zemst vóór donderdag 3 januari,
met vermelding: bakkerij Van Eeckhout.
De volgorde van ontvangst van storting bepaalt de deelname op 15 januari om 10 uur.

Als er meer dan 25 inschrijvingen zijn wordt er een 2de bezoek gepland op een
datum die later zal meegedeeld worden. LEES ZEKER JE MAILS.

Onze club was op de voorronde
van

Neos Vlaams-Brabant
met maar liefst 3 ploegen
vertegenwoordigd.
De ploeg “Grijs maar Wijs” wist
zich te plaatsen voor de finale
in Pellenberg.
Zij zullen het opnemen tegen
Neosploegen uit
Londerzeel, Dilbeek,
Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen,
Vilvoorde, Diest,
Bierbeek, Rotselaar, Landen,
Tremelo en Glabbeek.
De FINALE heeft plaats op
vrijdag 18 januari 2019
in het Kastanjehof
Ganzendries 65
3212 Pellenberg
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NEOS
di 18 december
vrij 11 januari
di 15 januari
vrij 18 januari
do 31 januari
di 5 februari
zo 10 februari
16 / 17 maart
30 april - 3 mei
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* Sommige organisaties
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *
Activiteit

Plaats

Brigitte Balfoort
Nieuwjaarsreceptie
1/2 dag bakkerij V.E.
Quiz Neos Nationaal
Tom Zwaenepoel
Fotoshow Neos activit.
Melod. voor miljoenen
Grüsse aus Wien
Moezelreis

Amadeus
d’Oude School
Hofstade
Pellenberg
Hof van Laar
Amadeus
Antwerpen
Antwerpen
Duitsland

Uur

Inschrijving

Opmerking

14.00
15.00
10.00
?????
14.00
14.00
16.00
16.00
Zie bijlage

Vrij
Vrij
15 € / 3 januari

Enkel leden
Max. 25 pers.

Vrij
Vrij
Afgesloten
68 € / 11 januari
100 € / 31 jan.

Wandelen:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403187

Donderdag
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27 december
10 januari
24 januari

Neos Nationaal
Neos Nationaal
Voorschot

albertcluckers@gmail.com - 0475 568424
gust.lut@gmail.com - 0478 441322
gust.lut@gmail.com - 0478 441322
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
albertcluckers@gmail.com - 0475 568424
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
leonwilms@skynet.be - 0476 403187

Dit zijn de
verantwoordelijken.
Hij/zij heeft de volledige
informatie
over de activiteit.

Denk aan onze penningmeester!
Hou rekening met de
inschrijvingsdata
en doe uw
betalingen per activiteit.

Petanque:

Andere locatie

VERANTWOORDELIJKE
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1ste en 3de donderdag - 13.30 uur
De wandelaars komen voortaan samen aan het
vertrekpunt van de wandeling.
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com - 0476 893706

Donderdag 20 december - Vertrek aan de kerk van Zemst-Laar.
Wij volgen de “Kleudepad”, bewegwijzerd met knooppunten.
De afstand bedraagt + 8 km.
Donderdag 3 januari - Verkorte Barebeekwandeling van 7 km.
Vertrek aan de kerk van Hofstade te 13.30 uur. De wandeling voert ons
door een deel van Hofstade gelegen tussen Tervuursesteenweg en de
Leuvense vaart.
Donderdag 17 januari - We vertrekken aan het Sashuis in het
centrum van Klein Willebroek te 13.30 uur. De afstand bedraagt 5,8 km.
Stevig schoeisel is gewenst na vochtig weder, omdat we door het mooie
"Broek De Nayer” en het “Biesenbroek" wandelen.
Donderdag 7 februari - Verkort traject van een wandeling uit het
boek "Wandelen en fietsen in groot Zemst”.
Starten doen we voor 6,5 km aan de kerk van Weerde, waar ook de rest
van de wandeling zich afspeelt. De start gebeurt om 13.30 uur stipt.

Schonenberg
Hofstade
Leest

