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“Djingle bells djingle bells”
“nieuwjaarke zoete”
Weer is het zover, beste Neos vrienden. De kaars voor
2015 is nog maar pas aangestoken en we zijn al op zoek
naar een nieuwe voor 2016.

Dit jaar was een goed jaar. Wij hadden meestal prachtig
weer en konden genieten van tal van activiteiten, voor
ieder wat wils. met ongeveer 200 leden, waarvan wij er heel wat konden
ontmoeten, kunnen we zeggen dat Neos Zemst een bloeiende vereniging
is. Van interessante conferenties, leuke uitstappen, de moezelreis en de
seinecruise ging het naar wandelingen, �etstochten en culinaire events.
Wij zagen en hoorden dat de deelnemers tevreden huiswaarts keerden.
2015 werd echter ook minder fraai gekleurd door het overlijden van
enkele trouwe leden, die we zullen missen. ook de tragische en
weerzinwekkende gebeurtenissen van de laatste weken laten een
bittere nasmaak in het dagelijks leven. Dit mag ons niet ontmoedigen
maar kracht geven om onszelf te zijn.

2016 staat nu klaar met een nieuwe (hernieuwde) bestuursploeg en met meer dan
50 events voor de komende weken en maanden. Graag zullen wij jullie gevarieerde
en interessante activiteiten brengen in een ontspannen sfeer onder vrienden. senior
zijn houdt ondermeer de eigenschap in dat men de gelegenheid krijgt heel wat nieuwe
mensen te leren kennen, buiten een beroepsomgeving. Dit is ook de kracht van Neos.
Wij hopen dat jullie, samen met ons bestuur, deze boodschap zullen uitstralen.
De ganse bestuursploeg van Neos Zemst wenst jullie hierbij een prettig jaareinde met
aangename kerst- en nieuwjaarsdagen. Voor 2016 wensen
wij jullie allen, en al diegenen die jullie liefhebben, een
goede gezondheid, veel zonnige dagen met ontspanning en
aangename momenten en alle geluk dat je maar kan wensen.

Netwerk voor Onderneming, Ontmoeting,
Ontspanning Samen met andere Senioren.
Albert CluCkers
VoorZitter

Donderdag 19 november

Maandag 23 november

Wandeling
Dalemansbos - Zemst

Kwis
Vlaams-Brabant

in het kader van de seniorenweek organiseerde
Neos een wandeling in en rond het Dalemansbos.
een gebied van 48 Ha, gelegen tussen Zemst-Centrum, Zemst-laar en Zemst-Bos. Het werd korte
tijd geleden aangekocht
door NAtuurPuNt
Zemst, wat voor de
toekomst van deze
streek een “groene”
garantie betekent.
Het bosgedeelte bevat
een grote vijver en het
geheel vormt het brongebied van de kleemPoelBeek
en de moleNBeek.
Niettegenstaande de slechte weersvooruitzichten
en onophoudelijke regen beantwoordden 25 wandelaars de uitnodiging. Zij werden vakkundig geïnformeerd door de natuurgidsen. Na de wandeling
werd de groep, door de inrichters, getrakteerd in de
cafetaria van het WZC releghem.

Wat voorbij is...
Donderdag 26 november

Tentoonstelling
Willem I - Gent
Een groep geïnteresseerden ging
o.l. van Roland De Pauw de tentoonstelling “het verloren koninkrijk Willem I en België” in
het STAM in Gent bezoeken.
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Het is dit jaar tweehonderd jaar
geleden dat Nederland en het
latere België werden samengevoegd tot het koninkrijk der
Nederlanden. Het koninkrijk
hield vijftien jaar stand, van
1815 tot 1830. korte tijd waren
“Belgen” en Nederlanders inwoners van dezelfde staat. koning Willem i regeerde als een
onvervalst verlicht despoot,
maar zette ook sterk in op de
ontwikkeling van de industrie,
de infrastructuur, het onderwijs
en het culturele leven.

De selectieronde van de Vlaams-Brabantse kwis
werd georganiseerd in het Fenikshof te Grimbergen.
15 regionale afdelingen vaardigden in totaal 23
ploegen af. onze afdeling was met 2 ploegen vertegenwoordigd:
GRIJS MAAR WIJS

DELIKUNA

– le BlANC JeANNiNe
– PArys Joske
– CorNelis DANielle
– Wilms leoN
– De WolF GoVert
– VANDeNBrouCke mAGDA

- FrANseN Guy
- merGeAy mArtiNe
- De BAkker HermAN
- De BAeCk JeANNiNe
- VANNuteN ANitA
- DrieseN DiANe

NieuWsGieriG NAAr Het resultAAt?

Beide ploegen beleefden een aangename en “leerrijke” namiddag. Vijf ploegen, waaronder “Grijs
maar Wijs”, mogen deel nemen aan de �nale op 22
januari in het Provinciehuis van leuven. Pro�ciat!
Supporters zijn uitgenodigd. Bijkomende informatie
in een volgende Nieuwsbrief.

Dinsdag 8 december
VOORDRACHT

“De psychologie
van het ouder
worden”
Op 8 december konden een goede vijftigtal leden en niet-leden, de
meer dan boeiende lezing bijwonen van Luc VAN DE VEN, ouderdomspsycholoog bij de KUL.
ouder worden is onafwendbaar vanaf de geboorte. Bij het verouderen
verandert er altijd heel wat en kunnen veel vragen gesteld worden. Zijn
wij nog zoals wij onszelf zien; ervaren de anderen ons zoals wij het
zouden willen; gedragen wij ons tegen de anderen zoals zij het zouden
willen??? Heel veel vragen die het nadenken waard zijn. ouder worden
is niet negatief. Het is anders worden en verdragen dat het zo is. men
moet er leren mee omgaan en begrijpen dat onze omgeving daar ook
moet leren mee omgaan. er is geen reden om depressief te worden ook
al kan die depressie zeer nabij liggen, omwille van omstandigheden. er
is geen reden om opstandig te worden ook al kan onze persoonlijkheid
daar drang toe vertonen.… Wij moeten streven naar “�nishing well”.
De toehoorders hingen aan de lippen van de spreker die zijn conferentie met een dialooggesprek afsloot. Weer een boeiende namiddag
om in de analen van Neos Zemst te schrijven.
Wij kijken uit naar de volgende uiteenzetting in januari over “Gezond
Leven” (zie verder in deze nieuwsbrief).

Wat nog komen gaat...

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 8 januari 2016
van 15 tot 18 uur

d’Oude School - Weerde
Neos Zemst wil 2016 goed inzetten en organiseert daarom
opnieuw een nieuwjaarsreceptie. Wij toasten op het nieuwe jaar
en maken het samen gezellig met
een drankje, een hapje en een
goeie babbel.
Deze activiteit is gratis, je moet zelfs
niet vooraf inschrijven.
Daarom, zorg dat je er bij bent.
Enkel voorbehouden aan Neos-leden.

19 januari 2016 - Amadeus - 14 uur

Voordracht: GEZOND LEVEN
Hendrik Cammu
Dinsdag 19 januari 2016 brengt Professor Hendrik CAMMU
ons een schat aan informatie over “GeZoND leVeN”. Hij is
hoogleraar en gynaecoloog verbonden aan het academisch
ziekenhuis van de VuB in Brussel. Hij publiceerde tal van
werken en kwam herhaaldelijk op tV in verband met zijn
wetenschappelijk werk.
Hendrik Cammu is een uitermate boeiend spreker.
Hij belicht het ouder worden voor beginners en gevorderden
en het nut en onnut van gezondheidstips. Hij benadrukt speciaal het belang van gezonde voeding en lichaamsbeweging
voor senioren. Dit is een onderwerp dat ons uiteraard allemaal aanbelangt, vooral omdat wij nog “ondernemende”
senioren zijn. Op 19 januari om 14 uur zullen we jullie dus
graag ontmoeten voor deze conferentie in zaal Amadeus in
Zemst-Bos. Inschrijven is niet nodig. Inkom ter plaatse 5 € p.p.
voor de leden en 7 € voor de niet-leden.

Noteer

nu reed

s
2 februari 2016
Amadeus - 14 uur

Voorstelling: MIJN HOBBY
Neos-lid: Gilbert MAEBE
Door het onverwachte overlijden van
Eddy DE NIJS,
voorzitter en acteur van toneelkring
“‘t Groeit” uit Zemst, heeft de toneelvereniging besloten dit jaar geen
voorstelling te geven.
Daarom dienden wij het toneelbezoek,
geprogrammeerd in de vorige
Nieuwsbrief, te schrappen.
Als alternatief besloten een 12-tal leden
om op 4 december een toneelvoorstelling
van “streven” uit eppegem bij te wonen.
Voor de 100e editie brachten zij het
gelegenheidsblijspel: “Jezus, maria, Jozef”. 3
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Organisatie

Plaats

Inschrijving Opmerking

Zon 20 dec.

Concert Bonheiden

St.-Ludwinakapel

Afgesloten

14.30 uur Eigen vervoer vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130

Vrij 8 jan.

Nieuwjaarsreceptie

Oude School

Vrij

15.00 uur

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

Di 19 jan.

Gezond Leven

Amadeus

Ter plaatse

14.00 uur

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Vrij. 22 jan.

Prov. quiz / Leuven

Provinciehuis

Afgesloten

Di 2 febr.

Mijn Hobby

Amadeus

Vrij

Zo 7 febr.

Melod. v. Miljoenen

Bozar Brussel

Afgesloten

Do 25 febr.

Tapijten De Wit

Mechelen

31 januari

Za 27 febr.

Grüsse aus Wien

DeSingel Antw.

Afgesloten

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

26 / 29 april

Moezelreis (4 d)

Duitsland

tot 15 januari

vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130

8 / 12 sept.

Friesland (5 d)

Nederland

Vanaf 1 februari

albertcluckers@gmail.com - 0475/568424

PETANQUE:

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

Verantwoordelijke

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

14.00 uur

leonwilms@skynet.be - 0476/403187
leonwilms@skynet.be - 0476/403187

11 uur

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

14 januari - 28 januari - 11 februari

BEZOEKEN AAN TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN
Zoals vroeger al aangekondigd en uitgelegd, o.a. bij de voorstelling van ons jaarprogramma, duiken er in
de loop van het jaar opportuniteiten op, een boeiend bezoek waard.
tijdelijke tentoonstellingen van kunst, geschiedenis of techniek zijn niet in te plannen in ons
jaarprogramma. Daarom trachten wij, onmiddellijk als wij op de hoogte zijn van interessante
evenementen, een bezoek te plannen. meestal gaan deze door in naburige steden en zijn derhalve
gemakkelijk bereikbaar. omdat niet lang bij voorbaat kan gepland worden gebeurt de verplaatsing hetzij
met het openbaar vervoer, hetzij met wagens. Bovendien wordt het, gezien de lage transportprijs die de
meesten onder ons betalen, een goedkope uitstap.
er is anderzijds altijd een verantwoordelijke van ons Neos bestuur mee. Die heeft de leiding over de uitstap
en de coördinatie van transportschema’s, gidsen en informatie. Wees dus niet bang om mee te gaan. Alles
is perfect omkaderd. op deze manier kan Neos Zemst, buiten haar jaarprogramma diverse interessante
bezoeken aanbieden aan tijdelijke events, die de moeite waard zijn.
De aankondigingen over dit soort uitstappen vindt u in de nieuwsbrief of wordt per mail verspreid.
meestal is de inschrijvingstermijn kort.
Wees er dus bij en geniet ook, samen met je Neos vrienden, van opmerkelijke bezoeken.

DATUMWIJZIGING

Het bezoek aan de
Koninklijke Manufactuur
DE WIT
in Mechelen,
voorzien voor 18 februari
wordt verschoven naar
donderdag 25 februari 2016
om 11 uur
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Zalig Kerstfeest - Vreugdevol

