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Met het uitwisselen van de goede wensen voor het nieuwe jaar, na de lekkere
hapjes en wat erbij hoort, zijn we stilaan terug op kruissnelheid gekomen.
De dagen zijn weer aan het lengen. Er staan voor onze vereniging heel wat
activiteiten op het programma. Met de nieuwjaarsreceptie op 13 januari is ons
lustrumjaar ingezet. In 2017 bestaat “Neos Zemst” al 10 jaar. Wij groeiden uit naar
een vereniging met meer dan 200 leden, uit alle fusiegemeenten. Met meer dan
50 activiteiten per jaar mogen we fier zeggen dat wij een actieve club zijn voor ondernemende en ontspannen senioren.
Onze echte verjaardag ligt in mei. Wij zullen dit heuglijk moment passend vieren
met een kaas- en wijnnamiddag op 11 mei. Je hoort daar in verdere nieuwsbrieven meer over. Over het ganse jaar zullen de activiteiten een lustrumtoets krijgen. Ons speciaal logo, zoals bovenaan de nieuwsbrief, volgt ons overal.
Ook onze jaarlijkse quiz, op 7 maart, wordt weer een topper. De vierdaagse naar
de Moezel, in april, en de riviercruise, in september, worden spetterend.
10 jaar is nog jong en zo voelen wij ons ook. Hoe je onze evenementen
ook bekijkt, er blijft altijd een actief aspect ingebouwd. Dat maakt de sterkte van
onze vereniging. Wij zijn er fier op dat wij een “doe-vereniging” zijn. Dat is dank
zij jullie inzet en deelneming.

WIJ ZIJN DUS OPNIEUW VERTROKKEN voor een actief jaar. Na de nieuwjaarsvieringen wacht een goed 2017 op ons. Gezondheid en tot bij onze volgende
ontmoeting.
Albert Cluckers, Voorzitter

Dinsdag 7 maart 2017 - Amadeus - 14 uur
De grote jaarlijkse NEOS quiz van ZEMST
Sommigen zijn misschien al aan het studeren, maar dat hoeft niet.
Onze jaarlijkse quiz komt er aan. Iedereen kan meedoen. Het vraagt geen
bijzondere kennis of inspanning om, in ploeg, aan deze ontspannende quiz
deel te nemen. De vragen bestrijken diverse domeinen die
met gewone parate kennis begaanbaar zijn.
Laat je dus meeslepen en kom met vrienden en familie “quizen”. Wij vragen
de deelnemers om in te schrijven in ploegen van vier personen. Je geeft aan
je team de naam die je wil. Breng een stylo mee en je goed humeur.
Wij verwachten de deelnemers, en mogelijke sympathisanten, in zaal Amadeus
(Zemst-Bos) op 7 maart. Start onder de jubileumster om 14 uur. Wil je deelnemen stort
dan, vóór 28 februari, 5 € per deelnemer (leden) of 7 € (niet-leden) op de rekening
van Neos Zemst. Die vind je vooraan de nieuwsbrief. Meld bij de inschrijving ook de
naam van de ploeg waarmee je zal deelnemen. In de prijs is koffie en thee voorzien.
Toeschouwers mogen gratis komen aanmoedigen.

Wees er actief bij op deze ontspannende namiddag.
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Piervenswandeling Haacht

WEL EN WEE

Op dinsdag 3 januari 2017 hebben we afscheid
genomen van

Nancy MUYLDERMANS
echtgenote van Rony VERBIST.
Ze was een lieve en goedlachse vrouw die vorig jaar
Neos Zemst ontdekte en samen met haar man
regelmatig bij onze activiteiten te zien was.
Namens Neos Zemst wensen we haar familie heel
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

no
t
a
W

g

..
t
m
ko

.

Dinsdag 7 februari - Amadeus

Gilbert MAEBE :

INDONESIË

In 1991 maakten mijn oudste zoon, zijn vrouw, mijn vrouw en ikzelf
een reis naar Indonesië. Gezien dit land bestaat uit ontelbaar vele
eilanden, diende een keuze gemaakt. We kwamen overeen dat ieder
een haalbare bestemming koos, en verdeelden de beschikbare tijd
over het aantal bestemmingen.
Zo kwamen we uit op

een week JAVA,
een week BALI en
10 dagen IRIAN JAYA en BIAK.
Deze bestemmingen hadden elk hun eigen cultuur en
bezienswaardigheden.
Door de uitgestrektheid van deze bestemmingen dienden we 4
binnenlandse vluchten te nemen, waarvan één 14 uur in beslag nam
met 4 tussenlandingen. Laat u meenemen op deze exotische reis en
geniet van de grote verscheidenheid.

Na de pauze krijgt u een soms ludieke samenvatting van:
“OP STAP MET NEOS IN 2016”
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Lake Sentani

2017

Organisatie

Plaats

di 7 februari
za 12 februari
di 21 februari
vrij 24 februari
di 7 maart
za 11 maart
di 21 maart
do 30 maart
zo 2 april
25 - 28 april
14 - 18 september

Indonesië
Melodieën voor Miljoenen
Brussel
Picasso Sculptures
QUIZ
Grüsse aus Wien
Brillouet
Dauwwandeling Laar
Chaplin, de Musical
Moezelreis (4 d)
Riviercruise

Amadeus
Bozar Brussel
Parking Weerde
Brussel
Amadeus
DeSingel / Antw.
Amadeus
Park. Zemst-Laar
Antwerpen
Duitsland
D -F -Zwitserland

14.00
16.00
9.00
13.15
14.00
16.00
14.00
6.30
15.00

Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke
Ter plaatse
Afgesloten
5 februari
15 februari
28 februari
20 december
Ter plaatse
15 januari
31 januari
10 februari

Neos Nationaal
Station Mechelen
Neos Vl.-Brabant

Neos Nationaal

leonwilms@skynet.be - 0476 403187
leonwilms@skynet.be - 0476 403187
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
joske.merckx@telenet.be - 0479 410033
leonwilms@skynet.be - 0476 403187
vanroostvanpraet@scarlet.be-0496/555130
gust.lut@gmail.be - 0478 441322

WANDELEN:

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

UUR

Sport - Cultuur - Ontspanning...

26 januari
9 februari
23 februari
9 maart

1e en 3e donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilmaebe@skynet.be
0476/893703

19 januari
2 februari
16 februari
2 maart

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

PICASSO SCULPTURES
Picasso is door het grote publiek vooral gekend om zijn schilderkunst. Groots, ambitieus
en duizelingwekkend”, schreef The New York
Times over de tentoonstelling Picasso Sculpture in het MoMA (Museum of Modern Art in
Manhattan – New York). Samen met het
Musée Picasso in Parijs bouwt onze Brusselse
BOZAR verder op het thema. Meer dan 80
beeldhouwwerken verbeelden de ondoorgrondelijke scheppingskracht van een kunstenaar die volop experimenteerde met een
waaier aan materialen en technieken. Ze
gaan in dialoog met schilderijen, keramiek,
foto’s en kunstvoorwerpen uit Picasso’s
privéverzameling. De tentoonstelling werpt
een frisse blik op een minder bekend maar
zeer persoonlijk aspect uit het oeuvre van de
kunstenaar.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Wanneer: 24 februari 2017
We komen samen in de inkomhal van het
station van Mechelen om 13.15 u.
Elke deelnemer koopt zijn reisticket.
De trein naar Brussel Centraal:
13.45 u. Reistijd: 0.20 u.
In Brussel gaan we door de
Ravensteingalerij naar het Museum van
Schone Kunsten – BOZAR.
Begin rondleiding: 14.30 u. Duur: 1.30 u.
DEELNAMEPRIJS:
(inkom en Nederlandstalige gids):
leden 22 €, niet-leden 25 €.
Inschrijven:
door storting van de deelnameprijs vóór
15 FEBRUARI 2017 op de rekening van
Neos Zemst.

2 017 een jaar vol sport, cultuur en ontspanning
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Riviercruise 2017
5 dagen / 4 nachten van
DONDERDAG 14 t/m
MAANDAG 18 september
Eiland Mainau

CRUISE OP DE RIJN,
doorheen
DUITSLAND, FRANKRIJK en ZWITSERLAND.
en een daguitstap met de Glacier Express.
dag 1
We vertrekken met de autocar in Weerde, richting METZ
waar we na het middagmaal een bezoek brengen aan het
Centre Pompidou. Na dit bezoek rijden we naar STRAATSBURG waar we inschepen omstreeks 18u met het eerste
avondmaal aan boord.
dag 2
Na het ontbijt aan boord vertrekken we richting MULHOUSE
voor een bezoek aan het Musée de l'automobile, één van de
grootste automusea ter wereld.
Lunch op het schip, daarna varen we naar BAZEL waar we
3 nachten aangemeerd blijven.
's Avonds is er een galadiner aan boord.
dag 3
De bus brengt ons na het ontbijt naar RHEINFALL, de grootste waterval van Europa.
Vanop kasteel Laufen hebben we een prachtig zicht op dit
indrukwekkend natuurfenomeen. De tocht gaat verder naar
het Bodenmeer, dat tot de 3 landen Duitsland, Zwitserland
en Oostenrijk behoort. Op het bloemeneiland MAINAU, dat in
het meer ligt, gaan we lunchen. We keren terug naar BAZEL
voor het avondmaal aan boord.
Inschrijven kan door het invullen van onderstaande strook en
deze spoedig te bezorgen aan de penningmeester
Leon Wilms
Voetbalstraat 36 / 1981 Hofstade;
leonwilms@skynet.be
PRAKTISCHE INFO:
gust.lut@gmail.com - 0478 / 441322

Glacier Express

Op dag 4 gaan we in ANDERMATT aan boord van de Glacier-Express, gekend als de langzaamste sneltrein ter
wereld die een panoramische reis maakt door de Alpen.
Tijdens de reis komen we voorbij liefst 291 bruggen en 91
tunnels. Avondmaal en overnachting aan boord.
dag 5
‘s Nachts varen we terug naar STRAATSBURG met
aankomst voorzien rond de middag. Na de lunch verlaten
we het schip en rijden terug naar WEERDE waar we tegen
de avond aankomen.
Nadere details van de reis worden later aan de
deelnemers meegedeeld.
Prijzen: Voor een kajuit op basis van 2 personen:
- op de pont principal: € 955 p/p
(beperkt aantal beschikbaar)
- op de pont supérieur: € 140 toeslag p/p.
Toeslag single: € 195 voor alle types kajuit.
(beperkt aantal beschikbaar)
De prijs omvat:
- Transport per luxe touringcar gedurende de hele reis.
- Het volledig programma op basis van vol pension.
- All-inclusive tijdens de cruise (dranken in de bar zijn inclusief).
- 5 dagen cruise met 4 overnachtingen aan boord
(rederij CroisiEurope).
- Extra lunch op dag 1 met 2 gangen + water en wijn inbegrepen.
- Lichte avondmaal op dag 5.
- Alle uitstappen en ingangstickets zoals vermeld
in het programma.
- Nederlandstalige begeleiding gedurende de ganse reis.
- Annulatieverzekeing.

INSCHRIJVING RIVIERCRUISE van 14 t/m 18 september 2017:
Naam ................................................................................

Tel/GSM .........................................

Adres ..............................................................................................................................................
Gewenste kajuit ..................................................................................................................
Stort vóór 10 februari 2017 een voorschot van € 300 per persoon op rekening NEOS ZEMST
IBAN BE34 0015 2142 4990 BIC GEBABEBB (Riviercruise 2017)
Wees snel! De plaatsen zijn beperkt tot 47 personen.

