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De activiteiten komen op ons af
De glazen van de, geslaagde, nieuwjaarsreceptie zijn nog
maar pas afgedroogd en daar zijn we weer volop bezig.

Onze QUIZ komt er aan; Marc BRILLOUET komt weldra over
de muziek in “the Fifties“ praten. Anderzijds rijden we op
dagtrip naar BRUSSEL en is de reis naar Berlijn gepland. Deze
laatste vervangt de geprogrammeerde riviercruise van Straatsburg naar Bazel. Zoals jullie allemaal lazen in het speciaal
bericht dat we verzonden, is deze cruise voor een jaar uitgesteld. Het overweldigend succes van de inschrijvingen kon
niet positief beantwoord worden. Wij zijn bezorgd over de
tevredenheid van onze leden en willen zeker geen ontgoochelingen kweken bi j diegenen die niet mee zouden
kunnen. Eén troost: voor volgend jaar is er plaats genoeg.
Onze vervangende reis naar BERLIJN zal prachtig zijn. Wij
gaan er met een ganse reeks leden naartoe. Hetzelfde geldt
voor de MOEZELREIS in april.
De wandelingen en petanque namiddagen ruiken al naar de
lente.
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Wij hebben heel veel activiteiten, die kort op mekaar volgen.
Ik vestig dus nogmaals de aandacht op onze nieuwsbrief. Hier
alleen staan de correcte en volledige gegevens van onze
activiteiten. Alleen voor uitzonderlijke berichten krijg je een
aparte informatie (zoals bv voor de cruise).
Lees dus aandachtig de nieuwsbrief en hou je aan de
instructies die vermeld staan. Het heeft ook geen zin naar
diverse bestuursleden te bellen of te mailen om je in te
schrijven of informatie te vragen. Voor iedere activiteit is er
een verantwoordelijke vermeld, die op je vragen kan
antwoorden.
Wij zijn blij dat jullie zo trouw aan onze activiteiten deelnemen en wensen jullie nog heel veel genot bij onze Neos
momenten.
Albert Cluckers, Voorzitter
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13 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie

Bijna 130 leden waren weer samen, in de “Oude School” in Weerde, om een glas te heffen op
het nieuwe jaar.
Burgemeester en schepenen, maar ook de nationale voorzitter van Neos en de provinciale
coördinator, waren present. Samen hebben wij het lustrumjaar ingezet voor de 10de
verjaardag van Neos Zemst. De lekkere hapjes bij de gevulde glazen en de vrolijke sfeer van alle
vrienden aanwezig, maakten er weer een geslaagde namiddag van.

19 januari - Weerde
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2 februari - Walem - Roosendael

Met ruim 60 aanwezigen mogen we spreken van een grote belangstelling.
In 1991 reisde hij met zijn echtgenote en zijn oudste zoon eveneens met zijn echtgenote naar Indonesië. Er
werden 3 eilanden bezocht: Java, Bali en het toenmalige Irian Jaya. Opvallend was het grote verschil tussen rijk
en arm in de hoofdstad Jakarta. We hebben theeplantages, rijstvelden warmwaterbronnen en vulkanen gezien.
Het meest opvallend was het enorme tempelcomplex Borobodur dat 1000 jaar bedolven is geweest onder
vulkanische as van de vulkaan Merapi.

Op 07/02/2017
was ons bestuurslid

Gilbert Maebe

onze spreker met
een voordracht
over "Indonesiê"
als eerste deel en
een tweede deel
"Op stap met Neos
in 2016".
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Wees allen op uw
hoede voor 2017.

Op Bali maakten we kennis met aspecten van het Hindoeisme en de schitterende Sawas (rijstvelden). In Irian Jaya
confronteerde Gilbert ons met de vissen die hij thuis kweekt uit deze regio en toonde ons vele jonge tropische
koraal visjes die achter bleven in kleine poeltjes bij eb op het eiland Biak.
Na de pauze vergastte hij ons gedurende 1,5 uur, op een ludieke wijze met beeld en commentaar, op de
vele activiteiten welke Neos Zemst organiseerde in 2016.
Terwijl het eerste deel erg gesmaakt werd omwille van de mooie beelden,
de aangepaste muziek en commentaar, werden we nu regelmatig vergast
op plezante beelden en montages, waarmee hartelijk kon gelachen worden. Hierbij werden enkele hoofdpersonages niet ontzien, maar het was
allemaal goed bedoeld.
Opvallend was het feit dat zijn wapen (camera) steeds moet geladen zijn,
want vele foto's waren echt niet in scene te zetten.
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Donderdag 6 april - 20 uur

Marc BRILLOUET
komt terug naar NEOS

Dinsdag 21 maart - 14 uur - Zaal Amadeus Zemst-Bos

De twee vorige jaren hebben de toehoorders enorm
veel genoten van de voordrachten van Marc BRILLOUET, de bekende radiofiguur. Zijn kleurrijke verhalen
en meeslepende muziek brachten ons naar de jaren 60
en naar de Franse chansons van toen.

Concert
Lemmensinstituut
Leuven

Naar jaarlijkse gewoonte
reserveert Neos Vlaams-Brabant plaatsen voor haar
leden om een concert bij te wonen in het
bekende Lemmensinstituut in Leuven.
Dit jaar speelt de Big Band van Frank Vaganée
muziek die verwijst naar “the big cities”
in de jaren 1920.

Op dinsdag 21 maart is hij weer bij ons. Hij brengt op zijn
bloemrijke manier, met muziekfragmenten, de jaren 1950
terug tot leven. “Back tot the Fifties” zal voor heel velen van
ons een nostalgische maar aangename terugblik zijn naar de
jaren van onze eerste jeugd.
Wil je erbij zijn kom dan naar zaal Amadeus in Zemst-Bos. Wij
starten stipt om 14 u, dus
wees op tijd. Je hoeft niet
bij voorbaat in te schrijven. Kom naar de zaal en
betaal 5 € inkom (voor de
leden) of 7€ voor de nietleden.
It will be swing time !

Wil je meegaan dan kan dat door,
vóór 21 maart, 27 € p/p te storten op de rekening
van Neos Zemst
(zie blz 1 van deze nieuwsbrief).

Het bedrag omvat de inkom en de verplaatsing met
een bus (plaats en uur van vertrek wordt aan de
deelnemers later meegedeeld).

Dit is een sublieme muzikale avond.

DAUWWANDELING

met ontbijt

Donderdag 30 maart 2017 - 6.30 uur
Dit jaar hebben we geopteerd voor Zemst-Laar
WE WANDELEN AAN DE RAND VAN HET KOLLINTENBOS EN VERKENNEN BOS VAN AA.
Midden vorige eeuw werd120 ha landbouwgrond omdijkt teneinde slib te storten dat vrijkwam bij de aanleg van de
bouw van de sluis van Zemst.
Eind jaren 70 begon firma De Dijcker met zandwinning uit de restanten van het opgespoten slib. Na verloop van tijd
begon deze firma steeds dieper te graven zodat een zandgroeve ontstond, die finaal zou worden omgevormd tot
natuurgebied. In 2015 heeft het Sint-Romboutscollege uit Mechelen officieel het peterschap over het Bos van Aa aanvaard. Leerlingen en leerkrachten dragen enkele keren per jaar hun steentje bij in het onderhoud van dit uitzonderlijk natuurgebied.
Spijtig genoeg voor rolstoelgebruikers moeilijk toegankelijk.

CONCREET:

Datum: donderdag 30 maart 2017:
Waar: wandelaars komen samen aan de kerk van Zemst-Laar.
Vertrek: 6.30 uur
Ontbijt: Het “Hof van Laar” bij Vanessa om 09:00 uur (ook voor niet-wandelaars).
Deelname: Dauwwandeling met ontbijt of ontbijt alleen: € 11 (leden) en € 14 (niet-leden)
Inschrijven: bedrag over te schrijven op de rekening van Neos-Zemst en dit vóór 21maart 2017
met vermelding "Dauwwandeling met ontbijt + aantal personen" en/of "Enkel ontbijt + aantal personen"
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Organisatie

Plaats

di 21 februari
vrij 24 februari
di 7 maart
za 11 maart
di 21 maart
do 30 maart
di 6 april
25 - 28 april
14 - 18 september

Brussel
Picasso Sculptures
QUIZ
Grüsse aus Wien
Brillouet
Dauwwandeling Laar
Lemmensinstituut
Moezelreis (4 d)
Berlijn

Parking Weerde
Brussel
Amadeus
DeSingel / Antw.
Amadeus
Park. Zemst-Laar
Leuven
Duitsland
Duitsland

PETANQUE:

UUR
9.00
13.15
14.00
16.00
14.00
6.30
20.00

Sport - Cultuur - Ontspanning...

Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke
Afgesloten
15 februari
28 februari
Afgesloten
Ter plaatse
21 maart
21 maart
31 januari
21 februari

Station Mechelen
Neos Vl.-Brabant

gust.lut@gmail.be - 0478 441322
depauw.r@skynet.be - 0474/914631
albertcluckers@gmail.com - 0475568424
leonwilms@skynet.be - 0476 403187
leonwilms@skynet.be - 0476 403187
gilmaebe@skynet.be -0476 893706
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
vanroostvanpraet@scarlet.be-0496/555130
gust.lut@gmail.be - 0478 441322

WANDELEN:

2e en 4e donderdag - 14 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476/403187

23 februari
9 maart
23 maart

1e en 3e donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilmaebe@skynet.be
0476/893706

Reis naar BERLIJN:
14 - 18 september

2/3
16/3

Hombeek station 7,6 km
Landelijk Eppegem

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

Alle leden ontvingen een uitgebreid bericht over
de verplaatsing van onze riviercruise, gepland
voor september 2017, naar volgend jaar.
In de plaats komt een prachtige autocarreis naar
Berlijn, van 14 tot en met 18 september. Er zijn al
veel inschrijvingen maar er kunnen er nog altijd
bij. Zowel dubbel- als single boekingen zijn nog
mogelijk. Wij proberen, in de mate van het mogelijke iedere deelnemer tevreden te stellen.

Dit wordt een enige belevenis!

Wees erbij en volg de vele andere Neos vrienden. De instructies om in te schrijven staan in
het bericht dat jullie kregen. Onze penningmeester moet jullie inschrijvingsstrook en storting wel krijgen VOOR 21 FEBRUARI.

Op 7 maart gaat onze eigen ” Neos Zemst quiz” weer door
in zaal Amadeus in Zemst-Bos.
Wij starten om 14 u met een reeks vragen over diverse rubrieken.
Het antwoord gebeurt via het systeem van multiple choice. Je hoeft dus geen nachten
bij voorbaat te studeren. Het lezen van wetenschappelijke literatuur zoals “Story” of
“Dag Allemaal” is zelfs niet nodig.
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Dinsdag
7 maart
2017
Amadeus
14 uur

Schrijf in met maximaal 4 personen per ploeg. Geef die ploeg een naam
en stort 5 € per deelnemer (met vermelding van ploegnaam en naam deelnemers)
op de rekening van Neos Zemst.
Daarvoor kan je meespelen en krijg je koffie en een drankje.
Toeschouwers (die moeten zwijgen) zijn ook gratis welkom.
Dit is weer een evenement om samen met Neosgenoten meer met mekaar kennis te maken
en te genieten van een prettige namiddag.

