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Voordracht: NAMIBIËVoordracht: NAMIBIËVoordracht: NAMIBIË
Dinsdag 3 februari 2015Dinsdag 3 februari 2015Dinsdag 3 februari 2015

Twee leden van Neos Zemst trek-
ŬĞŶ�Ğƌ�ƌĞŐĞůŵĂƟŐ�ŽƉ�Ƶŝƚ�Žŵ�ĂŶĚĞƌĞ�
horizonten te gaan verkennen. Het
zijn Hilda Croon en Gilbert Maebe.
Van hen hebben we al leerrijke voor-
drachten met knappe beelden mee-
gemaakt.

Op dinsdag 3 februari staat Gilbert
weer vooraan in de zaal om ons het
ƉƌĂĐŚƟŐĞ�EĂŵŝďŝģ�ƚĞ�ůĞƌĞŶ�ŬĞŶŶĞŶ͘

3 reizen. Het landschap onderweg
naar zowel interessante plaatsen als
naar de meest bekende steden is
vaak adembenemend mooi. Telkens
geconfronteerd worden met groot
wild in de vrije natuur is een hele
belevenis. De 2de grootste canyon ter
wereld ligt in Namibië. Een spook-
stad waar vroeger diamant werd
gevonden, behoort tot de geschiede-
ŶŝƐ͕ �ŵĂĂƌ�ŝƐ�ŶƵ�ĞĞŶ�ĂƩ ƌĂĐƟĞ�ǀ ŽŽƌ�
toeristen. Logeren in de talrijke lod-
ges is een leuke ervaring. Enkele ste-
den worden aangedaan voor o.a.
shopping.

Het hoofddoel is echter voor mij
ŚĞƚ�͞ �ƚŽƐŚĂ�EĂƟŽŶĂů�WĂƌĐ͟ �ǁ ĂĂƌ�
enorm veel verschillende wilde die-
ren bescherming vinden. Je zal getui-
ge zijn van heel wat safari’s en hope-
lijk krijg je ook zin om er eens naar-
toe te reizen.

De voordracht bestaat uit 2 delen
ƌĞƐƉĞĐƟĞǀ ĞůŝũŬ�ϱϬ�ĞŶ�ϰϬ�ŵŝŶƵƚĞŶ�
met daar tussen een ruime pauze.

De voordracht “NAMIBIË” prak-
ƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ͗

 Datum: dinsdag 3 februari 2015
 Samenkomst: 14 uur in zaal

AMADEUS, Zemst-Bos,
 Toegang: € 5 per persoon voor

de leden van Neos Zemst ter plaatse
te betalen. Niet-leden betalen € 7.

 Iedereen WELKOM.

We laten hem even zelf aan het
woord:

D Ğƚ�ŶĂƚƵƵƌůŝĞĬ ĞďďĞƌƐ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�
Zuiden van Afrika waar de Namibi-
ƐĐŚĞ�ǁ ŽĞƐƟũŶĞŶ͕ �ĚĞ�EĂŵŝď�ĞŶ�<ĂůĂͲ
hari het hoofddoel van uitmaken.
Vergis u echter niet want een woes-
ƟũŶ�ŬĂŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ŵŽŽŝ�ĞŶ�ůĞĞĩ ĂĂƌ�
zijn met een zeer uitgebreide fauna
en flora. 

Hiervan breng ik verslag uit van
wat we er gezien hebben gedurende
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De inschrijvingen zijn afge-
sloten. Vertrekuren en opstap-
plaatsen van de autobus wor-
ĚĞŶ�ƟũĚŝŐ�ŵĞĚĞŐĞĚĞĞůĚ͘

Show Walter Baele: 16-18:
donderdag 12 februari 2015 in
Haacht.

Melodieën voor Miljoenen:
zondag 22 februari 2015 in BO-
ZAR Brussel.

Nog activiteiten in februari,Nog activiteiten in februari,Nog activiteiten in februari,

maar de inschrijvingen zijn reeds afgeslotenmaar de inschrijvingen zijn reeds afgeslotenmaar de inschrijvingen zijn reeds afgesloten

Onze eigen QUIZ…Onze eigen QUIZ…Onze eigen QUIZ…

Dinsdag 24 februari 2015Dinsdag 24 februari 2015Dinsdag 24 februari 2015

Op 24 februari gaat ĚĞ�ƚǁ ĞĞĚĞ�ĞĚŝƟĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�
grote quiz van Neos Zemst door in zaal Amadeus in
Zemst-Bos. Wij starten om 14 uur ƐƟƉƚ͘

Deelnemers worden gevraagd ploegen te vor-
men van 4 personen en hun ploeg een naam te ge-
ven. Deze dient voor de inschrijving en het verder
verloop van de quiz.

Deelnemen kan iedereen. Er is geen bepaalde
voorkennis vereist omdat de vragen gebaseerd zijn
op algemene kennis, gezond verstand en actualiteit.
De quiz is ook een goede aanleiding voor nieuwere
leden om op een leuke manier kennis te maken met
Neos Zemst.

Gezien het overgrote succes van vorig jaar raden
ǁ ŝũ�Ƶ�ĂĂŶ�ŽƉ�ƟũĚ�ŝŶ�ƚĞ�ƐĐŚƌŝũǀ ĞŶ͘ ��ŝƚ�ŐĞďĞƵƌƚ�ĚŽŽƌ�
ƐƚŽƌƟŶŐ͕�vóór 20 februari, van 5 € per persoon op

de rekening van Neos Zemst, BE34 0015 2142 4990,
met vermelding van de ploegnaam waarbij je be-
hoort. Ook niet-leden kunnen eventueel meedoen.
Voor hun deelname vragen wij 7 € per persoon.

Mochten er toch personen individueel inschrij-
ven, zonder bij een ploeg te horen, dan vormen wij
met deze ter plaatse bijkomende ploegen.

In de inschrijvingsprijs zijn Ϯ�ĐŽŶƐƵŵƉƟĞƐ�ƉĞƌ�
deelnemer inbegrepen. Er zijn mooie prijzen voor
de winnende ploegen.

Uiteraard zijn leden (en/of niet-leden), die enkel
willen komen luisteren en supporteren, ook wel-
kom. Zij dienen niet in te schrijven.

Dit wordt een gezellige namiddag in de donkere
februarimaand.

PetanquePetanquePetanque––– enenen

gezelschapsspellengezelschapsspellengezelschapsspellen

Aan en in het WIK-lokaal, Spiltstraat 280 te Zemst-
Laar. Van 14 uur tot 17 uur. GRATIS en zonder inschrij-
ving. U komt en gaat wanneer u zelf wil…

Data: 12 en 26 februari 2015
12 maart 2015
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Voordracht: Muziek uit de jaren 60Voordracht: Muziek uit de jaren 60Voordracht: Muziek uit de jaren 60

Dinsdag 3 maart 2015Dinsdag 3 maart 2015Dinsdag 3 maart 2015

CIRQUE DU SOLEILCIRQUE DU SOLEILCIRQUE DU SOLEIL

LET OP: niet voor morgen, maar…LET OP: niet voor morgen, maar…LET OP: niet voor morgen, maar… NUNUNU al inschrijven!!!al inschrijven!!!al inschrijven!!!

EĞŽƐ�E ĂƟŽŶĂĂů�ƌĞƐĞƌǀ ĞĞƌƚ�ǀ ŽŽƌ�ĚĞ�ůĞĚĞŶ�ĞĞŶ�

voorstelling van « Cirque du Soleil »,die in Brussel

optreedt, eind september 2015.

Meer bepaald op 25 september 2015 kunnen

we naar de voorstelling om 16.30u in “Brussels

Expo” op de Heizel. Het programma heet AMALU-

NA . Het is een wervelend spektakel rond het cen-

traal thema van het liefdesverhaal van de dochter

van koningin Prospera en een dappere jonge aan-

bidder. Zij die al voorstellingen van Cirque du Soleil

bijwoonden weten hoe adembenemend de shows

kunnen zijn.

Inschrijven moet gebeuren vóór 20 februari

2015 ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ŽƉ�ĚĞ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ǀ ĂŶ�EĞŽƐ��ĞŵƐƚ͕ �

BE34 0015 2142 4990, met vermelding van je

naam en de formule die je kiest:

 Enkele zitplaats en met eigen vervoer: 50

€ per persoon

 /ŶŐĂŶŐƐƟĐŬĞƚ�н�ďƵƐǀ Ğƌǀ ŽĞƌ�ǀ ĂŶƵŝƚ��ĞŵƐƚ�

en luxe koffietafel achteraf: 75,75 € per

persoon

De prijzen zijn gebaseerd op groepstarieven.

Neos Zemst richt GEEN eigen vervoer in. Wij raden

de reis per bus aan omwille van de gemakkelijke

verplaatsing, het omzeilen van parkeerproblemen,

ĚĞ�ŐĞǌĞůůŝŐŚĞŝĚ� ǀ ĂŶ� ĚĞ�ŐƌŽĞƉƐĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ĚĞ�

koffietafel. Maar iedereen is vrij de formule te kie-

zen die hij wenst.

�ĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ĂĂŶƌĂĚĞƌ͘�t ĞĞƐ�Ğƌ�ĚƵƐ�

vlug bij. Respecteer de inschrijvingsdatum want

ůĂĂƫ ũĚŝŐĞ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀ ŝŶŐĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŶŝĞƚ�ŵĞĞƌ�ĂĂŶͲ

vaard worden.

�Ğ�ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ�ĂĂŶ�ĚĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŬƌŝũŐĞŶ�ǀ ĂŶ�

ŽŶƐ�ƟũĚŝŐ�ĚĞ�ŶŽĚŝŐĞ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ�ŝŶĨŽ�ǀ ŽŽƌ�ĚŝĞ�ĚĂŐ͘

Marc Brillouet, gekend door de programma’s
“Funiculi Funicula” op radio 2, komt op 3 maart
2015 een voordracht geven over muziek uit de ja-
ƌĞŶ�ǌĞƐƟŐ͖�ĞĞŶ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ĚŝĞ�ǁ ŝũ�ĂůůĞŶ�ǌĞĞƌ�ďĞǁ ƵƐƚ�
hebben beleefd en waar wij nu misschien, met een
zekere nostalgie, aan terug denken.

Wil je de muziek uit die jaren nog eens horen en
wil je Marc Brillouet de interessante context hier-
rond horen vertellen kom dan op dinsdag 3 maart
2015 om 14 uur naar zaal Amadeus in Zemst-Bos.

WELKOM!

Inschrijven is niet nodig maar aan de inkom vragen wij 5 € voor de leden en 7 € voor de niet-leden. Ieder-
een is welkom.

Voel je weer jong en kom op 3 maart luisteren! Breng vrienden, buren en familie mee...
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Weerspreuk januari
Valt in januari veel regen
Dan brengt hij de vruchten een zegen.

Spreuk van de maand
De grootste fout van de mens is, dat hij wil
oogsten op de plaats waar niet gezaaid is.
(Indira Gandhi)

Nog gepland…Nog gepland…Nog gepland…

Info volgt in de volgende nieuwsbrieven.Info volgt in de volgende nieuwsbrieven.Info volgt in de volgende nieuwsbrieven.

Ehrenbreitstein

DAUWWANDELING met

ONTBIJT (spek met eie-

ren, koffiekoek,..) 

Donderdag 2 april 2015

(Gravenbos—omgeving

Zemst-Laar)

UITSTAP naar FLORALIA

BRUSSELS (Kasteel van

Groot-Bijgaarden)

Donderdag 14 april 2015

(namiddaguitstap)

DAGUITSTAP

naar HASSELT

Dinsdag 12 mei 2015

/Ŷ�ŵŝũŶ�ƟũĚ�
stuurden ze
mensen naar de
maan!

Heu… mijn trein
naar Brussel
komt weer niet

Terugblik… De nieuwjaarsreceptie.Terugblik… De nieuwjaarsreceptie.Terugblik… De nieuwjaarsreceptie.

Zie meer foto’s op onze website:
www.neoszemst.be


