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Een nieuw einde, een nieuw begin…
Het lustrumjaar voor ons 10-jarig bestaan zit er bijna op. 
De kersthappening wordt de afsluiter.

Het is allemaal weer zo vlug voorbij. Een ganse reeks activiteiten maakten er
weer een boeiend Neos-jaar van. Wij hebben culinair genoten, wij luisterden
aandachtig naar conferenties, wandelden, fietsten en gingen op uitstap. De
Moezelreis en de citytrip naar  Berlijn brachten bijkomende zon en leven in
ons programma. 

Wij denken anderzijds ook even terug aan onze leden die dit jaar zijn heen gegaan.

Jullie talrijke deelname aan al deze evenementen is een teken van interesse en
trouw. Hartelijk dank hiervoor.

Dit geeft ons moed om verdere initiatieven te programmeren. En voor 2018
zijn er dat weer heel wat. 
De folder die jullie eerder dit jaar al bij de nieuwsbrief kregen bracht een
overzicht van  het programma van volgend jaar.
Uiteraard komt er eerst onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, op 12 januari. Je
leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Een niet te missen inzet van het nieuwe jaar is het nieuwjaarsconcert in Heist-
op-den-Berg, op 20 januari. Je hoeft niet naar Wenen te reizen om een mooi
concert bij te wonen. Op enkele kilometers van hier speelt Sinfonia Heist (+/-
het orkest van Helmut Lo6i met zijn dirigent) een onvergetelijke avond aan
mekaar. Om het gemakkelijk te maken leggen wij een autobus in vanuit
Weerde. Kom met ons mee en schrijf vlug in. Het wordt een wonderlijke
avond.

Dan hebben we ook weer de fel gesmaakte en druk bijgewoonde Moezelreis.
De bijlage aan deze nieuwsbrief vertelt daar meer over. Wij zullen verder de
riviercruise in augustus aanva6en met een nooit gezien aantal deelnemers.

Ook voor andere programmapunten staan de verwachtingen hoog 
gespannen. Neos brengt ontspanning door interessante activiteiten

voor ondernemende (lees actieve) senioren. Dat houdt ons jong 
van hart en geest.

Wij hopen jullie weer talrijk te mogen 
verwelkomen.

Op het einde van 2017 wens ik jullie, uit mijn
naam en uit naam van het voltallig bestuur, 
een heel pre-ig en gezellig Kerstfeest. 
Wij wensen jullie verder een uitstekend begin van
het nieuwe jaar met goede gezondheid, geluk en
voorspoed.  
Moge 2018 een spe-erend jaar worden voor jullie
en voor al diegenen die jullie lie+ebben.

Albert Cluckers, 
Voorzi6er 
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De muzikale omlijsting door het duo  
Lieselo6e en Geert bracht er de stemming

in. Met achtergrondmuziek en enkele 
meezingers gleden de aanwezigen vlug
af naar dansmuziek. Met deugddoende

danspasjes werd deze geslaagde 
namiddag in zaal Amadeus afgesloten. 

Op nu naar 2018.

▼Wat voorbij is...

12 leden brachten op 24 november
in het M-Museum te Leuven een 

interessant bezoek aan de 
tentoonstelling over de middeleeuwse
beeldhouwkunst in de Lage Landen.
Een kunst die tot voor enkele jaren

miskend werd. 
O.l.v. een ervaren gids kregen we een

overzicht van laatgotische retabels,
heiligenbeelden, versierde sculpturen,

ivoor en reliekbustes.  
Zo bleek o.m. ook dat Mechelen een

keurmerk was met dank aan de 
“poupées de Malines”: kleine devotiebeelden

die een plaats vonden in de zogenaamde
“besloten ho,es”.   

Doordat veel sculpturen en 
bronnenmateriaal verloren zijn gegaan,

is er echter weinig geweten over de 
opdrachtgevers of makers 

van deze beelden.  
Het M-Museum speelt al sinds 2013 

een voortrekkersrol in het onderzoek
om hierop een antwoord te geven. 

De voorronde van de Vlaams- 
Brabantse Neos-kwis werd 
georganiseerd in het Fenikshof te
Grimbergen. Zoals vorig jaar was
onze afdeling door 2 ploegen
vertegenwoordigd. 

GRIJS MAAR  WIJS
(Gaan naar de finale)
-  LE BLANC JEANNINE

-  DE WOLF GOVERT

-  VANDENBROUCKE MAGDA

-  WILMS LEON

-  PARIJS JOSKE

Onder het mo-o “deelnemen is 
belangrijker dan winnen” beleefden 
beide ploegen een aangename  namiddag. 

DELIKUNA
-  CASTEELS MO N I Q U E

-  BOSCHMANS RO G E R

-  MERGEAY MARTINE

-  DRIESEN DIANE

-  VANNUTEN ANITA

MIDDELEEUWSE   
BEELDHOUWKUNST

VOORSTELLING POLITIEZONE

MECHELEN-WILLEBROEK

Op donderdag 30 november 
bezochten wij met een ruime 

afvaardiging van Neos Zemst de
politie van Mechelen.

En of het interessant was?

Omwille van de vele vragen en 
informatie naar de mogelijkheden
voor een “kort verblijf” duurde het
bezoek véél langer dan voorzien.

Met een gepaste afsluiter in de 
“Salons Van Dyck” besloten wij een
aangename en leerrijke namiddag.

28 november: 

Kwis Vlaams Brabant

Kersthappening

Dinsdag 
12 december

Er werd weer flink 

getafeld bij

Neos Zemst

Onze jaarlijkse kersthappening, op 
2 december, werd bijgewoond door meer   

dan 125 leden.

Het was de afsluiter van ons lustrumjaar.
Rond de mooi versierde tafels deden zij

zich tegoed aan bubbels, hapjes, een mooi   
menu met bijpassende drank.



3

▼Wat nog komt...

Zoals ieder jaar ze-en wij de nieuwe 
kalender in met een bruisende receptie. 
Wij heffen het glas op al wat komt. Daarbij
wensen wij mekaar goede gezondheid, veel
geluk en vreugde en een deugddoend 
Neos-jaar, onder vrienden. 

Het jaar kan niet goed opstarten zonder een
glas bubbels, lekkere hapjes en gezellig 
samenzijn.

Jullie worden verwacht op onze nieuw-
jaarsreceptie op vrijdag 12 januari 2018.
Zoals gewoonlijk gaat deze door in “d’Oude
School” in Weerde. De eerste glazen worden
aangeboden vanaf 15 uur. Om 18 uur 
beginnen wij de zaal op te ruimen.

Donderdag 23 januari 2018

Zetelfabriek Cammers
Mechelen 

Van de ooit roemrijke reputatie van Mechelen als meubelstad 
blijft vandaag niet veel meer over.

En toch, in zetelfabriek Cammers maken ze elk jaar nog zo’n
vij5onderd salons met de hand. Daarmee is de fabriek één van

de ui7onderingen geworden in Mechelen meubelstad.
Donderdag 23 januari 2018 brengen we een bezoek 

aan deze fabriek. 
Zaakvoerder Jan Cammers zelf zal ons een rondleiding geven.

Dinsdag 23 januari - Praktisch:
Afspraak: 13.45 uur
Plaats : Winketkaai 7  -  Mechelen
Prijs : 5 € leden  -  niet leden 7 €

Inschrijven door storten van het juiste bedrag met vermelding Cammers
vóór 12 januari 2018 op rekening van Neos Zemst.

Enkel voor leden. Er is geen voorafgaande 

inschrijving nodig en het is gratis!!!!

Wij kijken ernaar uit samen met jullie te klinken.
12 januari - Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

Onze gesponsorde wandeltocht op 
2 november en de lezing van de 
voorzi6er op 7 november brachten
samen 500 € op. 
In het raam van de aktie “Zemst for
Life” schenken wij dit bedrag aan
“Villa Clementina”. 
Deze instelling uit Zemst richt zich op
kinderopvang voor kinderen met en
zonder beperkingen. 

De overhandiging van dit bedrag gebeurt
op 22 december om 19.30 uur. 
Afspraak in de radiostand aan de Melkerij,
bij de afsluiting van de aktie. 
In volgend nummer wat meer nieuws
en foto.

Na het bedrijfsbezoek sluiten wij af met een drankje in de nabij gelegen brouwerij “Het Anker”.



14 december
28 december
11 januari

2e en 4e donderdag - 14 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be

0476 403187

PETANQUE:
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* Sommige organisaties 
zijn mogelijk onderworpen

aan aanpassing of wijziging

1e en 3e donderdag - 13.30 u

Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke:

gilma171@outlook.com

0476 893706

WANDELEN:

Activiteitenplanner *

Organisatie Plaats Uur Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

di 19 december KERSTEVOCATIE Amadeus 15.00 Kan nog ter plaatse joske.merckx@telenet.be - 0479 410033

vrijd. 12 januari Nieuwjaarsreceptie Weerde                   15.00 - 18.00 Vrij Enkel leden joske.merckx@telenet.be - 0479 410033

zo 14 januari Melodieën vr Miljoenen Brussel 16.00 Afgesloten Neos nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

za 20 januari Sinfonia Heist Heist o/d Berg 20.00 29 december Weerde 18.45 gust.lut@gmail.be - 0478 441322

di 23 januari Garnierderij Cammers Mechelen 13.45 12 januari joske.merckx@telenet.be - 0479 410033

di 6 februari Johan De Winne Amadeus 14.00 Ter plaatse infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

17 of 18 maart Grüsse aus Wien 26 december Neos nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

di 17 april Mark Brillouet Amadeus 14.00 Ter plaatse infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

24 - 27 april Moezelreis Treis-Karden 31 januari leonwilms@skynet.be - 0476 403187

17 - 21 augustus Riviercruise Duitsland - Frankrijk - Zwitserland Afgesloten gust.lut@gmail.be - 0478 441322

Op 21 december is er 

geen wandeling, 

deze wordt verschoven 

naar 4 januari 2018.

Donderdag 4 januari - Mechels Broek 
"Het Mechels Broek" in omgekeerde richting t.o.v. vorige keer. We

vertrekken aan de Muizenhoek aan de brug. De wandeling loopt over

bos-, gras- en verharde wegen. De afstand bedraagt eveneens 6 km.

Vertrek in Hofstade om 13.30 u. aan de Muizenhoek om 14.00 u.

Donderdag 18 januari - Hever Pikhakendonk
De wandeling leidt langs unieke landschapselementen die doorheen de

eeuwen door de Dijle zijn gevormd. Zandophopingen, afgesneden rivier-

armen, oeverwallen prachtige hagenkanten en bomenrijen. 

De wandeling loopt over verharde en veldweggetjes.

De afstand bedraagt 5,5 km, vertrek in Hofstade aan de zwemdok om

13.30 u., aan de kerk in Hever om 13.50 u.

wensen
voor alle
mensen

Wij vernamen het overlijden van

Jeannine PIETERS
1937 - 2017

Weduwe van 
Willy Vergauwen

Innige deelneming 

vanwege Neos Zemst aan familie 

en kennissen.

Moge de steun van alle vrienden

een troost zijn.

* 
Woonachtig in Zemst

*

Af en toe

is er ook iets 

te vieren!


