NEOS ZEMST

INFOBROCHURE

Bijna of net met pensioen en zin in nieuwe uitdagingen,
toffe ontmoetingen, boeiende uitstappen en veel gezelligheid,
maak dan kennis met Neos ZEMST.

Neos ZEMST
maakt deel uit van een nationaal netwerk
van 220 zelfstandige kernen met 36.000 leden
en kan kiezen uit een gevarieerd aanbod van grote
evenementen die nationaal worden aangereikt;

bestaat uit mensen met een levenservaring, die de durf,
zin en kracht hebben om hun vrije tijd
zo aangenaam en nuttig mogelijk in te vullen;

stelt zelf jaarlijks een activiteitenkalender op met een zeer
gevarieerd aanbod, zodat iedereen zijn ontspanning
en plezier kan vinden in één of meerdere activiteiten;

baseert zich op volgende aandachtspunten:
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Aandachtspunten
Focus op cultuur
Een grote troef is het cultuuraanbod.
Neos Nationaal zit op de eerste rij voor de grootste
culturele evenementen in Vlaanderen.
Een verzorgde organisatie met de beste plaatsen,
georganiseerd vervoer en een heerlijke maaltijd onderweg.
Neos Zemst heeft oog voor en biedt een podium aan lokale cultuur.


De kunst van genieten
Neos houdt van gezelligheid en tafelen,
samen op stap gaan, jeugdverhalen herbeleven,
bijpraten en nieuwe vrienden maken.


Belangenbehartiging
Informatieve, ontspannende spreekbeurten,
ontmoeting en ontspanning, reizen en cultuur,
sport en toerisme,…
je vindt het allemaal bij Neos Zemst.


Plaatselijke verankering
Neos Zemst maakt deel uit van de lokale seniorenraad,
formuleert standpunten en verdedigt ze.
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Meer dan 200 leden, uit Zemst en de nabije omgeving,
vonden de weg naar Neos, afdeling Zemst.


CORONAPERIODE
De lockdowns en de beperkte contactmogelijkheden maakten het de voorbije jaren
moeilijker om het contact met en tussen de leden te verzekeren. Geplande
activiteiten werden geschrapt, andere werden verplaatst naar een latere datum.
NEOS ZEMST KWAM CREATIEF UIT DE HOEK EN KON TOCH
EEN AANTAL ACTIVITEITEN ORGANISEREN:
kort persoonlijk contact met alle leden en geschenkje
digitale maandelijkse quiz
extra Nieuwsbrief met leden in de kijker en leden als auteur
luxe verwenontbijt aan huis geleverd
artikel in lokale nieuwsbladen
buitenactiviteiten zoals wandelen en petanquen
beperkte binnenactiviteiten binnen de geldende maatregelen


HET SPREEKT VANZELF DAT NIET ALLE ACTIVITEITEN JE INTERESSE OPWEKKEN.
HET IS WEL DE BEDOELING DAT IEDER, NAAR EIGEN INTERESSE EN BELANGSTELLING,
EN DIT VANAF 55 JAAR, KAN DEELNEMEN AAN DE ACTIVITEITEN.
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Terugkerende activiteiten

Wandelen

de 1e en 3e donderdag van de maand,
op verschillende plaatsen in Zemst en omgeving

Petanquen

de 2e en 4e donderdag van de maand,
aan het WIK-lokaal in Zemst-Laar
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Spreekbeurten
Bezoeken
Samenkomsten

- Tom Zwaenepoel - het Vaticaan
- Gilbert Maebe - Fotoshow Neos-activiteiten
- Quiz Neos Zemst
- Dauwwandelingen in Hofstade, Elewijt
en Bos van Aa
- Marc Brillouet - Viva Vlaanderen
- Combi-wandelingen in Heffen en Zemst-Laar
- BBQ - Zemst-Laar
- Seniorenwandeling in Elewijt en Hofstade
- Algemene vergadering - Zemst-Laar
- Brigitte Balfoort - Aan tafel
- Seniorenfeest in Elewijtcenter
- Kersthappening in Amadeus - Zemst-Bos
- Nieuwjaarsreceptie - Weerde
- Nieuwjaarsconcert - Simfonia Heist
- Jan Vanroose - Fascinerende wereld van
namen
- Concert Elewijts Bachkoor
- Hoe chinees is het eten bij de chinees?
- Namiddagshow in de Melkerij
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Fietstochten
- Duffel / Lier
- Malderen - Vogelopvangcentrum
- Rivierenland

Halve dag uitstappen
- Bezoek Bakkerij Van Eeckhout – Hofstade
- Bezoek aan het Europees Parlement
- Kunst in de Metro - Brussel
- Brussel Zeehaven
- IJzerenberg 2019 – Herent/Winksele
- Lapperre Hoorcentrum – Groot-Bijgaarden
- Afrika Museum – Tervuren
- Dali & Magritte – Brussel
- Bernard van Orley – Bozar Brussel

Hele dag uitstappen
- Lessinnes / Ath - omgeving Bergen
- Alden Biesen / Genoels-Elderen wijnkasteel
- Pairi Daiza
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Meerdaagse reizen

-

Moezelreis
Engeland – de Cotswolds
Rijncruise en Alpentocht
Rondje Nederland
Midweek Gastronomisch wildfestijn

Activiteiten
georganiseerd
door Neos
Nationaal / Provinciaal
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-

Melodieën voor Miljoenen - Antwerpen
Grüsse aus Wien - Antwerpen
Quiz Neos Nationaal – Grimbergen / Leuven
40-45 - Puurs
Titani-Festivaria, Donkmeer Berlare
The Abba Story - Antwerpen
De Soldaat van Oranje - Katwijk (Nl)
Daens, de Musical

Werkjaar 2021 - 2022
Een aangepast programma voor elk wat wils
met aandacht voor enkele nieuwe initiatieven.

Traditiegetrouw start het
Neos-werkjaar in september.
Daarom wordt er
na een moeilijke periode een nieuw
jaarprogramma samengesteld
op basis van vroegere
succesvolle activiteiten.

Post-Coronafeest

Algemene Vergadering

Connie Neefs in de Melkerij
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Publicaties / Website
4 NIEUWSBRIEF
Maandelijks bezorgen wij aan onze leden
een Nieuwsbrief met (beeld)verslagen
van de voorbije activiteiten, alsook een
activiteitenplanner met informatie voor
de komende organisaties.
Tijdens de coronaperiode hebben wij de
samenstelling van de Nieuwsbrief
noodgedwongen aangepast met
geschikte items. Om het contact met
onze leden te bestendigen zijn we tijdelijk
overgeschakeld op een 14-daagse
Nieuwsbrief en elk lid ontving een
coronagel als geschenk.

4 NEOS4MAGAZINE
Dit is een 3-maandelijkse uitgave van
Neos Nationaal.
Wordt via de post bij de leden bedeeld.

Bijlagen:
INSCHRIJVINGSFORMULIER5EN6
Dit document heb je nodig voor je lidmaatschap.
Je kan het (de) ingevulde formulier(en), mailen of bezorgen aan het secretariaat.
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Meer info nodig?
Voor meer uitleg of informatie over Neos Zemst zie op website:
www.neoszemst.be
of mail naar

zemst@neosclub.be

of neem contact met één van onderstaande verantwoordelijken:
- VOORZITTER/SECR.:

Alex Houthuys

Zemst-Bos

0477 742 060

- ONDERVOORZITTER:

Patrick De Graeve

Zemst-Bos

0475 960 999

- PENNINGMEESTER:

Leon Wilms

Hofstade

0476 403 187

- BESTUURSLEDEN:

François Andries

Kapelle-op-den-Bos 0478 349 866

Paul Cox

Eppegem

0497 105 349

Luc Deheyder

Elewijt

0472 656 178

Ann Janssens

Eppegem

0485 027 345

Gilbert Maebe

Hombeek

0476 893 706

Angela Verbeeck

Eppegem

0496 109 704

Inschrijving Neos Zemst-lidmaatschap
Heeft het voorgaande je overtuigd en wens je lid te worden van
Neos Zemst vul dan bijgevoegd formulier “Inschrijving lidmaatschap” in.
Omwille van de verzekering kunnen we u pas als lid noteren nadat we
én het lidgeld én het formulier ontvangen hebben.
-

Het lidmaatschap voor het 1e lid van het gezin bedraagt:

35,00 €

-

Het lidmaatschap voor een 2e lid uit hetzelfde gezin bedraagt: 30,00 €
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MAART, 2022

Secretariaat: Korte Heusstraat 43 - 1980 Zemst
0477 742 060 - zemst@neosclub.be

