Nieuwsbrief
WERKJAAR 2016/2017
NUMMER 9
MEI 2017

Donderdag 11 mei vierden wij onze 10de verjaardag. Met meer dan 120 leden zaten wij aan tafel
en luisterden met volle aandacht naar de uitleg van kaasmeester SCHOCKAERT. Met enkele stukjes seffens genoten wij van 15 soorten kazen met bijpassende wijnen. Het was smakelijk, leuk en ontspannend. Iedereen keerde voldaan en verzadigd terug, met een verjaardagsgeschenk in de hand(tas).

Hoera,
wij zijn
10 jaar
geworden…
maar wij
vieren nog
het ganse
jaar verder.

10 jaar is al een stukje
geschiedenis.
Wijlen Jean JULIENS en enkele
senioren van alle deelgemeenten zetten in 2007 de
start in van Neos Zemst.
Onder het voorzitterschap
van Louis REYDAMS kwam
Neos tot groei. Ondergetekende nam een vijftal jaar
geleden de fakkel over en
hoopt dat nog enkele jaren
te kunnen en mogen verder
zetten. De groei en bloei van
onze vereniging is echter in
de eerste plaats te danken aan een fantastische en goed werkende bestuursploeg. Wij zijn dus heel
dankbaar tegenover alle bestuurders, vroeger en nu. Zij hebben Neos Zemst mee op de kaart gezet
en in goede banen geleid.
Tenslotte zijn generaals niets als er geen goede soldaten zijn.
Dat zijn jullie, de trouwe enthousiaste leden. Jullie aanwezigheid en deelname aan onze activiteiten
geeft de nodige energie en inzet om het altijd beter te doen, tot ieders voldoening. Het feestjaar
stopt niet bij het laatste stukje kaas van de proefnamiddag. Het ganse jaar door is een lustrumjaar.
Bij volgende activiteiten zal, waar mogelijk, nog een feestelijk strikje aangehecht worden. Als jonge
seniorenvereniging blijven wij enthousiast verder groeien.
De komende zomer houdt nog een ganse reeks activiteiten in petto.
Je neemt nog maar eens de programmafolder voor dit werkjaar (2016-2017) ter hand. Verder brengt
de maandelijkse nieuwsbrief je telkens weer de juiste informatie over de komende activiteiten. Lees
hem aandachtig en contacteer, bij verdere vragen, de verantwoordelijke die voor iedere activiteit is
aangeduid. Op naar de volgende jaren dus met veel zon en ontspanning.
Dat zijn onze beste wensen naar jullie toe.
Albert CLUCKERS, VOORZITTER
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Donderdag 18 april

Kortrijk

In de voormiddag
bezochten wij, verdeeld
over drie groepen, TEXTURA.
Dit museum over leie en vlas was ooit de
grootste vlasstapelplaats van Kortrijk.
‘s Namiddags volgde, onder een
stralende voorjaarszon, een wandeling
door het centrum. We passeerden tal
van bezienswaardigheden van de
vlasnijverheid en ook terrasjes...
De tocht eindigde in het BEGIJNHOF dat
door de UNESCO beschermd is. Als toetje
was er een Neos traktatie in het voormalig huis van de Grootjuffrouw.

25 / 28 april 2017

Moezelreis

45 geïnteresseerden vertrokken aan het BOLWERK, voor een wandeling door
Vilvoorde. Het bezoek aan de TROOSTKERK was een ideale opener. Op weg naar
het HANSSENSPARK zagen we de bouwwerf van de kantfabriek. Hier verrijst, hartje
Vilvoorde, een nieuw prestigeproject. De wandeling ging verder richting
TUCHTHUIS (de Correctie). We bezochten ook de gerestaureerde KAPEL van het
Gasthuis en de O.-L.-VROUWKERK (hoofdkerk). Een bezoek aan het vernieuwde
STADHUIS was niet het einddoel. Daarvoor leidde de gids ons naar “DE MET”. Deze
overdekte markt is een voorbeeld van industiële archeologie en als afsluiter de
plaats voor een Neos traktatie.
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De 1ste stop was in AACHNERLAND, om zo onze
reis verder te zetten naar het kuuroord BAD
NEUENAHR. Een stadswandeling deed deugd.
Met een kennismaking van het SCHLOSSHOTEL en
omgeving sloten wij onze eerste dag in TreisKarden af.
Dag twee werd de BURG PYRMONT en het wijngoed SONNENECK bezocht. Het Moselländisches
Büffet sloot de dag.
Donderdag bezochten we ANDERNACH AM
RHEIM. Na de lunch gingen we naar “Geyserzentum” en per boot naar de geiser zelf.
‘s Avonds kregen we een “Schlemmermenü”
en een optreden van de lokale “Red Dancers”
alsook een bijdrage van Jef en Roger.
Vrijdag voormiddag waren we vrij in COCHEM.
Na de lunch reden we terug huiswaarts met
een korte halte in VAALS, waar de typische Limburgse vlaai werd aangeboden.
Als één groep vrienden hebben we deze reis
beleefd en veel plezier gemaakt.
Voor herhaling vatbaar??? Wie weet???

2 mei 2017

20 april - Houtem

Vilvoorde
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Daguitstap

Dinsdag 18 juli 2017
brengen we een bezoek aan

Aken

Aken is vooral de stad van Karel de Grote die er leefde van 748 tot 814. De
kroning van Karel tot keizer, door paus Leo III in Rome, in 800, was het fundament van het middeleeuwse keizerrijk. Eén van de prachtigste culturele
overblijfselen van die tijd, is de Mariakerk van Keizer Karel, de huidige DOM,
herkend als Unesco Werelderfgoed. Keizer Karel is er begraven. Van 936
tot 1531 werden hier de Duitse koningen gekroond.
Naast de Dom zijn er nog talrijke andere gebouwen die verwijzen naar
Keizer Karel en waarover onze nederlandstalige gids zal vertellen tijdens
een historische stadswandeling.
Ook voor de warme bronnen is Aken over de hele wereld gekend. De
Romeinen ontdekten ze al in de 1ste eeuw en gebruikten ze voor het
verzachten van allerhande kwalen. Tot op de dag van vandaag zijn deze
Mineraal-thermale bronnen van 73° C de heetste van Midden-Europa. Ze
worden elk jaar door talrijke kuurgasten bezocht.
Tijdens een rondrit met de autocar zal onze gids meer vertellen over de
mooie plekjes in de omgeving.

Uitstap Aken praktisch:
VERTREK
7.30 u op de parking van "d’Oude School" - Weerde
PROGRAMMA:
9.30 u koffie met koek - bezoek Dom en schatkamer met gids.
12.00 u lunch in historisch gebouw
"Zum Goldenen Einhorn"
Schnitzel "Madagaskar" met pepersaus, friet en sla
Mousse van chocolade met vruchten
14.00 u rondrit met autocar
15.30 u historische stadswandeling.
17.00 u tot 18.00 u vrije tijd
18.00 vertrek naar Weerde.

Prijs: € 65 voor leden € 75 niet-leden
Inschrijven door storten van dit bedrag op rekening
BE34 0015 2142 4990 van Neos Zemst vóór 3 juli.
Informatie bij Lutgart Thomassen 0478/441322

Woonzorghuis AMBROOS(*)

daagt de
Zemstse senioren
uit.
(*) WZH Ambroos,
Muizenstraat 66, 1981 Hofstade

Van 26 tot en met 29 juni kunnen de Zemstse senioren hun fitness bewijzen door te
komen fietsen, op hometrainers, in het cafetaria van het WZH Ambroos, in Hofstade. Er wordt
gestart om 14 u en het einde is om 17 u. Wij zouden, vanuit Neos Zemst, met een afvaardiging van vrijwilligers, deelnemen op
De deelname is gratis. Om de organisatoren te verwittigen, vragen wij dat de deelnemers een
mailtje zouden sturen aan onze secretaris, Herman De bakker.
(infoneoszemst@gmail.com) en dit vóór 21 juni.

Noteer al zeker in je agenda

maandag 26 juni om 14 u.

zondag 30 juli

Op
steken wij weer onze vuren aan voor
onze jaarlijkse BBQ in de parochiezaal van Zemst-Laar. De prijs
bedraagt , zoals vorig jaar, 20 € voor volwassenen en 12 € voor
kinderen tot 12 jaar, bij voorinschrijving. Bij betaling ter plaatse
wordt dat resp. 23 € en 15 €.
Verdere details zullen in een volgende nieuwsbrief staan.

Het mooiste verjaardagsgeschenk dat jullie het
bestuur kunnen geven is jullie talrijke aanwezigheid.
Breng dus ook familie, vrienden en kennissen mee
en maak er een smakelijke dag van!
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Organisatie

Plaats

do 1 juni

Lier / Water-link

Lier

di 20 juni

1/2 dag Grimbergen

Basiliek

14.00

6 juni

ma 26 juni

Ambroos

Hofstade

14.00

21 juni

di 27 juni

Elisabethiade - Cello

Leuven

20.00

1 juni

gust.lut@gmail.be - 0478 441322

di 18 juli

Daguitstap Duitsland

Aken

7.30

3 juli

gust.lut@gmail.be - 0478 441322

zo 30 juli

Neos Barbecue

Zemst-Laar

di 22 augustus

Dagfietstocht

do 24 augustus

Festivaria: Kiss Me, Kate

Berlare

14 - 18 september

Berlijn

Duitsland

8/6
22/6
13/7

De petanqueactiviteiten
starten opnieuw op 8 juni.
De baan heeft een revisie gekregen,
maar ook belangrijk...
omwille van de onderbreking zijn er nog enkele
verjaardagen te vieren!

Voorzitter:
Albert CLUCKERS
Brusselsesteenweg 41
1980 Zemst
0475 568424
albertcluckers@gmail.com
Secretariaat:
Herman DE BAKKER
Korenbloemstraat 21
1981 Hofstade
0496 525899
infoneoszemst@gmail.com
Penningmeester:
Leon WILMS
0476 403187
leonwilms@skynet.be
Rekeningnummer Neos Zemst
Iban: BE34 0015 2142 4990
Bic GEBABEBB
www.neoszemst.be
infoneoszemst@gmail.com
Lay-out: fr.andries@skynet.be
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8.45

21.00

Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke
23 mei

leonwilms@skynet.be - 0476 403187
Eigen vervoer

fr.andries@skynet.be - 0478 349 866
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

1 juni

Neos Vl.-Brabant

Afgesloten

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187
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...

1e en 3e donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com
0476/893706

15/6 Leest
29/6 Heffen
6/7 Hingene Kasteel d’Ursel

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

ELISABETHIADE
Laureatenconcert
Koningin Elisabethwedstrijd Cello
Dinsdag 27 juni 2017

Naar jaarlijkse traditie bieden wij
u opnieuw de kans om te
genieten van een prachtig
concert waarbij dit jaar de
focus op de cello zal liggen.
In 2017, tachtig jaar na de
stichting van het Eugène Yasaÿe
Concours in Brussel, organiseert
de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd voor het eerst een
wedstrijd voor cello. De cello kan wereldwijd op veel enthousiasme rekenen, maar een belangrijke internationale wedstrijd
voor cellisten was er tot nu toe niet.
Op dinsdag 27 juni 2017 om 20 uur
organiseert de Elisabethiade van Leuven in de
schouwburg (Bondgenotenlaan 21 – Leuven)
een feestelijk concert met de 1ste Laureaat van de
“Koningin Elisabethwedstrijd Cello” die begeleid
wordt door het Nationaal Orkest van België onder de
leiding van Elim Chan.
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De prijs voor dit unieke concert bedraagt 35 € p/p.
Er zijn voor Neos Vlaams-Brabant een aantal
plaatsen van rang 1 ter beschikking.
Betaling door storting op de rekening van
Neos Zemst met vermelding van het aantal
gewenste plaatsen.
De betaling geldt als inschrijving
Uiterste datum van betaling is 1 juni 2017
De datum van betaling bepaalt de
volgorde van inschrijving .

