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Neos

nationaal

Neos ZEMST

maakt deel uit van een levend netwerk 

van zelfstandige kernen, 

waar mensen met levenservaring 

de durf en kracht ontwikkelen om de welverdiende rust, 

na een actief beroepsleven, 

zo aangenaam en nuttig mogelijk in te vullen. 

�

Neos brengt mensen samen 

die geloven in de meerwaarde van uitwisseling 

en gedeelde ervaringen over leeftijden heen;

�

Neos gelooft dat in een warme kern 

de gedachten en ideeën kunnen rijpen 

om zichzelf en elkaar permanent te helpen ontplooien.
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Focus op cultuur 
Een grote troef is het cultuuraanbod. 

Neos zit op de eerste rij voor de grootste, culturele evenementen 
in Vlaanderen. 

Door jarenlange ervaring zorgt de organisatie 
voor de beste plaatsen, 

georganiseerd vervoer en een heerlijke maaltijd onderweg. 

�

De kunst van het genieten
Neos houdt van gezelligheid en tafelen. 

Samen op stap gaan, jeugdverhalen herbeleven, 
bijpraten en nieuwe vrienden maken.

�

Belangen behartiging

Informatieve, ontspannende spreekbeurten, 
ontmoeting en ontspanning, reizen en cultuur, 

sport en toerisme,… 
je vindt het allemaal bij Neos. 

�

Plaatselijke verankering
Neos Zemst maakt deel uit van de lokale seniorenraad, 

formuleert standpunten en verdedigt ze.

Aandachtspunten
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Neos

ZEMST

Meer dan 200 leden, uit Zemst en de nabije omgeving, 

vonden de weg naar Neos, afdeling Zemst.

Zij maken deel uit van een groep van 36.000 leden, 

verdeeld over 220 afdelingen.

�

In deze kennismakingsbrochure geven wij een overzicht,

met foto’s, van de Neos Zemst-activiteiten 

over het kalenderjaar 2019.

Dit is het meest actuele en volledige referentiewerkjaar 

van vóór de corona-perikelen. 

�

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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-  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

Terugkerende activiteiten
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-   Tom Zwaenepoel -  het Vaticaan

-   Gilbert Maebe - Fotoshow Neos-activiteiten

-   Quiz Neos Zemst

-   Dauwwandeling  - Elewijt

-   Marc Brillouet - Viva Vlaanderen

-   Combi-wandeling in Heffen en omgeving

-   BBQ - Zemst-Laar

-   Seniorenwandeling - Rubenspad in Elewijt

-   Algemene vergadering - Zemst-Laar

-   Brigitte Balfoort - Aan tafel

-   Seniorenfeest - Elewijtcenter

-   Kersthappening  in Amadeus - Zemst-Bos

-   Nieuwjaarsreceptie - Weerde

-   Nieuwjaarsconcert - Simfonia Heist

-   Jan Vanroose - Fascinerende wereld van namen

-   Concert Elewijts Bachkoor

Spreekbeurten / Bezoeken
Samenkomsten
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Hele dag uitstappen
-   Lessinnes / Ath  - omgeving Bergen

-   Alden Biesen / Genoels-Elderen wijnkasteel

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

-   Africa Museum – Tervuren

-   Dali & Magritte – Brussel

-   Bernard van Orley – Bozar Brussel
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Fietstochten
-   Duffel / Lier

-   Malderen - Vogelopvangcenctrum

Meerdaagse reizen
-   Moezelreis

-   Engeland – de Cotswolds

-   De Soldaat van Oranje - Katwijk (Nl)

Activiteiten georganiseerd 
door Neos
Nationaal - Provinciaal

-   Melodieën voor Miljoenen - Antwerpen

-   Grüsse aus Wien - Antwerpen

-   Quiz Neos Nationaal – Grimbergen / Leuven

-   40-45 - Puurs

-   Titanic - Festivaria, Donkmeer Berlare

-   The Abba Story - Antwerpen

-   De Soldaat van Oranje - Katwijk (Nl)
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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/Secretaris Alex Houthuys Zemst-Bos 0477 742 060

-   Ondervoorzitter Patrick De Graeve Zemst-Bos 0475 960 999

-   Penningmeester Leon Wilms Hofstade 0476 403 187

-   Bestuurslid François Andries Kapelle-op-den-Bos 0478 349 866

-   Bestuurslid Luc Deheyder Elewijt 0472 656 178

-   Bestuurslid Gilbert Maebe Hombeek 0476 893 706

-   Bestuurslid René Op de Beeck Zemst 0471 466 730

Meer info nodig?
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Inschrijving Neos Zemst-lidmaatschap

Heeft het voorgaande je overtuigd en wenst 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 €



Publicaties:

2   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
aangepaste 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.

2   NEOS2MAGAZINE

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

Bijlagen:

INSCHRIJVINGSFORMULIER3EN4

Dit document heb je nodig voor je lidmaatschap. Je kan het invullen,
mailen of bezorgen aan het secretariaat.
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ZEMST

Secretariaat:

Korte Heusstraat 43 - 1980 Zemst - 0477 742 060

zemst@neosclub.be

Deze kennismakingsbrochure is een uitgave van

Realisatie: François Andries
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