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Een blik vooruit in de komende maanden.
November is weer aangetreden en december is niet ver meer. Wij willen
niet pessimistisch zeuren dat het jaareinde er weer is. Integendeel geven
wij aan dat voor Neos Zemst weer een drukke periode aanbreekt.
In de komende weken bieden we jullie, naast de petanque namiddagen, op
19 november een namiddagwandeling aan rond het Daelemansbos. Een
aantal leden gaan naar de “Night of the Proms” en twee ploegen nemen
deel aan de quiz van Neos Vlaams-Brabant. Je kan misschien nog inschrijven voor het bezoek aan de tentoonstelling over Willem I op 26 november.
Meer uitleg vond je in de nieuwsbrief van oktober.
Op 4 december reserveren wij plaatsen voor Neos bij een toneelvoorstelling en op 8 december organiseren wij een interessante lezing over
”de psychologie van het ouder worden”. Op dinsdag 15 december
schuiven wij aan voor onze kersthappening en op 20 december zijn er
gereserveerde plaatsen voor een mooi kerstconcert. Wat later, op 8 januari 2016 ,volgt onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Meer informatie kan je in deze en volgende nieuwsbrieven vinden. Zeg nu
nog dat we geen ondernemende senioren zijn.
Wil je al deze activiteiten meemaken, vergeet dan niet je jaarlijkse bijdrage te storten, vóór 15 november (resp. 30 € en 25 € voor je partner).
Zo ben je er weer bij en ben je ook verzekerd als je aan een Neosactiviteit deelneemt.
Wij betreuren deze maand, anderzijds, het overlijden van ons medelid,
Luce Van Damme. Hierover lees je verder wat meer.
Tenslotte kregen op de provinciale- en nationale bestuursverkiezingen van
Neos, twee van onze bestuursleden een mandaat: Lutgart THOMASSEN komt
in de Raad van Bestuur van Neos Vlaams-Brabant en Albert CLuCKERS wordt
lid van de Raad van Bestuur van Neos nationaal. Met 2 vertegenwoordigers
van Zemst in deze raden zal onze stem zeker gehoord worden en zetten wij
onze vereniging weer wat meer op de kaart.
Samen met alle leden en voor jullie allen blijft Neos Zemst een ondernemende en ontspannende vereniging. Veel leesgenot en tot binnenkort.
Albert Cluckers
VOORZITTER

Lutgart THOMASSEN
RvB Neos Vlaams-Brabant
Albert CLUCKERS
RvB Neos Nationaal

Wat voorbij is...

DINSDAG 10 OKTOBER

ONDERWATERFOTOGRAFIE
Een geïllustreerde voordracht van
prachtige boven- en onderwaterfoto’s.
Filip STAES vertelde zijn eigen beleving
en verhaal achter de geprojecteerde
beelden.
Een waardevolle presentatie naar vorm
en inhoud, door iedereen gesmaakt.

Het vierstemmig gemengd koor
Stem-Band organiseerde op
20 oktober in de kerk van
Humbeek een concert onder de
noemer “Tijdloos”.
Op uitnodiging van Neos lid
Jef Van Laeken gingen wij met 35
leden Jef en zijn koor in groep
aanmoedigen.
We genoten van een �jn muzikaal
optreden met een gevarieerd
programma dat eindigde met
enkele Vlaamse klassieke
meezingers.
Tijdens de pauze was er een
gesmaakt gastoptreden van
6 stoere meiden met een al even
speciale naam: “Sjakosj”.
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Het was een leuke, deugddoende
en gezellige avond met voor elk
wat wils.

netwerk voor ondernemende
en ontspannen senioren

Wat nog komen gaat...
KERSTCONCERT

met het CAREPKOOR en St. LUDWINAKOOR

Het Carepkoor (Cardiale Revalidatie en Preventie) bestaat uit ex-hartpatiënten uit de
omgeving van Mechelen en Bonheiden en telt een dertigtal leden (allemaal amateurs).
Zij brengen al jaren concerten in deze regio.
Ook wordt jaarlijks de meimaand in Scherpenheuvel door het Carepkoor geopend.
Het koor staat momenteel onder leiding van Karel AERTS en op het orgel worden zij
begeleid door Laurent VAN DEN BERgH en gallagher BARBARA.
Dit jaar werd gekozen voor een kerstconcert in de sfeervolle kerk van St. Ludwina op
de Putsesteenweg te BONHEIDEN.
Tijdens dit kerstconcert worden een 25-tal meerstemmige kerstliederen gezongen. Het koor gaat de internationale
toer op met melodieën uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland en natuurlijk ook van bij ons. Tijdens dit
tweedelig concert wordt ook een deel samenzang voorzien en wordt het geheel
met aangepaste teksten aan elkaar gepraat. Dit is een ideaal moment om de kerstweek 2015 aan te vatten.

20 dec. / 14.30 u

INSCHRIJVING:
door storting van 6 euro op rekening van NEOS Zemst vóór 1 december 2015.
LOuIS VAN ROOST, DIE ééN VAN DE ZANgERS IS VAN HET CAREPKOOR, KAN, ZO JuLLIE DIT
WENSEN, MEER INFORMATIE gEVEN EN ZAL ZORgEN DAT ER VOORBEHOuDEN PLAATSEN ZIJN.

Met
NEOS
naar het
toneel
Toneelkring ‘’’T groeit”,uit Zemst,staat
weer op de planken met een nieuw
stuk “FAMILIETREKJES”. Dit is, zoals de
vorige jaren, een blijspel met heel wat
Zemstse kantjes.
Voor vrijdag 4 december 2015 om 20
uur, reserveren wij, in de parochiezaal
van Zemst, plaatsen voor Neos. Wij
kunnen dan samen genieten van de
kunsten van onze dorpsgenoten.
Wil je er graag bij zijn stort dan, vóór
29 november, 9 € per persoon op de
rekening van Neos Zemst (zie eerste
pagina van de nieuwsbrief) met vermelding van de namen van de deelnemers.
Vrienden, familie en potentiële Neos
leden kunnen ook mee voor zover er
plaatsen beschikbaar zijn.
Dit is een leuke en ontspannende winteractiviteit waarop we je graag begroeten.

K

ersthappening

Dinsd. 15 december
Zaal Amadeus
13.00 uur
Deuren: 12.45 uur
(enkel voor leden)

Deze topactiviteit zal
muzikaal opgeluisterd
worden door het duo
Liselotte en Geert. Zij
zullen ons in de juiste
sfeer brengen met
gekende en misschien
minder gekende
liedjes om naar te
luisteren, mee te
zingen of gewoon van
te genieten.

Zorg dat je er bij bent
door in te schrijven.
Stort 30 € p.p. op de
rekening van
Neos Zemst vóór
30 november 2015.

Het feestmenu bestaat uit:

APERITIEF MET HAPJES
*
TERRINE VAN WILD VERGEZELD VAN UIEN CONFIJT
*
WITLOOFSOEP MET EEN VLEUGJE ROOM
*
GEMARINEERD VARKENSHAASJE MET WILDSAUSJE

SEIZOENSGROENTEN EN KROKETJES

*
KERSTGEBAK EN KOFFIE

DRANK AAN TAFEL INBEGREPEN
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2015/16

Organisatie

Plaats

Inschrijving Opmerking

Verantwoordelijke

Do 19 nov.

Wandeling Zemst

Vertr. De Hoeve

Vrij

13.30 uur

albertcluckers@gmail.com - 0475/568424

Za 21 nov.

Night of The Proms

Antwerpen

Afgesloten

Org. Neos Nat.

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Ma 23 nov.

Kwis Vl. Brabant

Grimbergen

Afgesloten

Org. Vl. Brabant

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Do 26 nov.

Tento Willem I

Gent

tot 7 november

Eigen vervoer

depauw.r@skynet.be - 0474/914631

Vrij 4 dec.

Toneel Zemst

Parochiez. Zemst Centr.

tot 29 november

20.00 uur

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Di 8 dec.

Voordracht

Amadeus

Ter plaatse

14.00 uur

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Di 15 dec.

Kersthappening

Amadeus

tot 30 november

Deuren: 12.45 uur gust.lut@gmail.com - 0478/441322

Zon 20 dec.

Concert Bonheiden

St.-Ludwinakapel

tot 1 december

14.30 uur Eigen vervoer

vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130

Vrij. 8 jan. 16

Nieuwjaarsreceptie

Oude School

Vrij

15.00 uur

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

Zo 7 febr. ‘16

Melod. v. Miljoenen

Bozar Brussel

27 nov. 2015

Za 27 febr.

Grüsse aus Wien

DeSingel Antw.

27 nov. 2015

PETANQUE:

Psychologie Ouder worden

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

Verlengde
inschrijfdata

12 nov. -

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

26 nov. - 10 december

Opgelet:

De inschrijfdata voor
“MUZIEK VOOR MILJOENEN” en voor “GRÜSSE AUS WIEN”
zijn verlengd tot
27 november.
Je kan dus
nog vlug inschrijven.
(Zie Nieuwsbrief oktober 2015)
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Op zaterdag 31 oktober 2015
hebben we afscheid genomen
van Luce VAN DAMME,
echtgenote van
Rudolf Van Couwenberghe.
Ze was voor ons een lieve
dame die graag in ons midden
was. We zullen haar missen bij
de wandelingen, uitstappen en
andere activiteiten.
Namens Neos Zemst wensen
we haar familie heel veel
sterkte toe om het grote verlies
te dragen.

Luce Van Damme

Het leven dat jij gulzig dronk
omdat zoveel levenslust je werd
gegeven,
werd je stap voor stap ontnomen.
Niemand weet hoeveel je hebt
geleden.
Toen je zo stil dit leven hebt verlaten,
verscheen er op je gelaat een
glimlach die ons wilde zeggen,
ik ben verlost en hoef niets meer te
vrezen.

