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Diep in de late herfst genesteld nemen wij een 

aanloop naar de eindejaarsfeesten. Vroeger, en 

nog in bepaalde deelgemeenten, werd Sint-Maarten

gevierd op 11 november. Er zijn echter nog maar

weinig bieten beschikbaar om lantaarns te maken

voor de zangertjes. Op die dag herdenken wij ook

het einde van de ”Grote Oorlog” in 1918.

Genoeg uit het verleden nu en op naar de toekomst.

Het is er één om te likkebaarden. 

-  Op donderdag 29 november hebben wij onze 

culinaire uitstap naar de hotelschool in Koksijde. 

De inschrijvingslijst was heel vlug vol, maar na

bijkomende onderhandelingen met hotelschool en

autocarist, kunnen de meesten toch mee.

-  Op 11 december schuiven wij weer onze voetjes

onder tafel voor het Kerstetentje en de bijgaande

happening. 

-  Op 18 december vertelt Brigitte Balfoort ons alles

over eten in haar verhaal “Aan Tafel”. Weer een 

culinair thema. 

Je leest over dit alles meer in deze nieuwsbrief.

Met deze smakelijke en verwarmende activiteiten

brengt Neos Zemst, naast de gebruikelijke 

wandeling-  en petanquenamiddagen, weer tal van

gelegenheden om samen te genieten. 

Wij hopen jullie dus talrijk te mogen verwelkomen.

Albert Cluckers, voorzitter
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Ik hoor de
Sint komen, 
gevolgd
door de
Kerstman…

Puurs, 2 november, 

voorstelling 40-45

Algemeen directeur

Martin De Loose  

verwelkomde...

68 leden van Neos Zemst

-

3 voorstellingen op 1 dag

met telkens +1800 aanwezigen

-

De grootste nationale 

Neos-organisatie ooit

-

1 op 7 Neos-leden

namen er aan deel

(Zie verder pag 2)
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WAT Voorbij IS...

Traditiegetrouw organiseert Neos-Zemst, 
in het teken van de Seniorenweek, een wandeling. 

Daarom verzamelden, op donderdag 18 oktober, een groep 
enthousiaste wandelaars aan de kerk van Eppegem.

Met 38 leden hebben we een bezoek gebracht aan het

ziekenhuismuseum Sint-Rafaël in Leuven.

3 enthousiaste gidsen brachten ons terug naar de tijd die

we gekend hebben als kind of als jong volwassene. 

Voor sommigen was het een 

emotionele herinnering aan feiten die ze ter plaatse meegemaakt hebben. 

De afbraak van het ziekenhuis is reeds begonnen om plaats te maken voor

een nieuw woongebied in Leuven. Enkele delen, waaronder de kapel, en

de aula, blijven behouden.

Na dit bezoek stond, de koffie met taart, klaar in de Brasserie Improvisio.

40-45, Neos-Zemst was erbij

Op vrijdag 2 november had Neos–nationaal de drie

vertoningen van de dag afgehuurd van de musical

40-45. Meer dan 5.000 Neos-leden waren in diverse

golven per autocar aangevoerd. 

Neos-Zemst was aanwezig met een gevulde

dubbeldekker met 68 leden.

Wij beleefden, en voor sommigen herbeleefden, het

oorlogsgeweld van 40-45. 

De gekende top van de Vlaamse acteerwereld gaf het

beste van zichzelf in deze musical. 

Maar ook de techniek van het ganse spektakel, met bewegende tribunes, auto’s, vliegtuigen en treinen op de

scène brachten een verbluffende realiteit. Onze gereserveerde zitplaatsen op de eerste rijen lieten ons toe alles

van heel dichtbij mee te maken.

Na de vertoning, die om 11 u begon, werden we naar de “San Marco Village” in Schelle gebracht. Hier wachtte

ons een rijkelijke koude schotel.  Zij werd met verbluffende preciesheid geserveerd voor de 960 aanwezige,

hongerige, Neos-leden. Een perfect spektakel met een perfecte randorganisatie. Proficiat Neos-nationaal!
Albert

De route bracht ons mee langsheen kasteel-

domeinen en natuurschoon van landelijk

Eppegem. 

Via de Rekelstraat met de Piekaertshoeve was

de volgende bezienswaardigheid “domein

Eetveld”. Vanaf de Kreupelstraat bereikten we

de Schranshoeve, waarna een landelijk deel

ons leidde door landbouwgebied. De volgende

bezienswaardigheid was het “domein Impel”

met zijn rijk verleden.

We wandelden verder langs het 80 ha grote

Dorent-Nelebroek, gelegen in de Zennevallei.

Via de verkorte versie van de wandeling kwa-

men we opnieuw in de Rekelstraat.

Met de kerktoren in het vizier, maalden we de

laatste honderden meters af, om onze wandel-

tocht na 6 km te beeindigen. 

In het "Hof van Laar" genoten nog enkele van

een welverdiende pint om nadien voldaan

huiswaarts te keren.  Gilbert

23 oktober 2018
Sint-Rafaëlziekenhuis - Leuven
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WAT NOG Komt...

Zaterdag 15 december - 20 uur

SINT-NIKLAASKERK – LEEST

Gemengd Korile-koor, 

met ons medelid Maurice Metdenancxt

ASTRID STOCKMAN, sopraan

WOUTER VERHEYDEN, orgel

O.-L.-VROUW VAN HANSWIJKKOOR

Muzikale leiding: CARLO CLAES

Neos-Zemst reserveerde 25 plaatsen.

Om erbij te zijn gelieve 10 €  per persoon te storten op de

rekening van Neos Zemst 

vóór 10 december, met vermelding “Kerstconcert Leest”

en de namen van de deelnemers.

Dinsdag 11 december 2018

Zaal Amadeus  -  13.00 uur  -  Deuren: 12.45 uur

Deze topactiviteit zal muzikaal opgeluisterd worden

door Lode Tooten. Hij zal 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 35 € p.p. op

de rekening van

Neos-Zemst vóór 

3 december 2018.

Enkel voor leden.

Kersthappening

Menu

APERITIEF MET HAPJE

FILET VAN WITTE PLATVIS VERGEZELD

VAN FIJNE GROENTJES EN BALSAMICO

CHAMPIGNONROOMSOEP

FILET VAN MECHELSE KOEKOEK
MET FRUITIG SAUSJE

WINTERSE GARNITUUR EN KROKETTEN

KERSTGEBAK MET KOFFIE

DRANK AAN TAFEL INBEGREPEN

Brigitte Balfoort

Na de “Goede Manieren Show” die zij ons

enkele maanden geleden bracht brengt 

Brigitte BALFOORT ons nu een nieuwe

causerie , “Aan Tafel”. 

Onze royalty watcher en etiquette consultant

vertelt in de eerste plaats over samen genieten

van eerlijk en heerlijk eten. Dit alles loopt wel

volgens de regels van de etiquette.

Deze boeiende spreekster brengt ons een 

voordracht om, figuurlijk dan, duimen en

vingers af te likken. 

Een niet te missen namiddag, een week voor

Kerstmis, in zaal Amadeus in Zemst-Bos. 

Wij verwachten jullie talrijk, die namiddag. 

Inkom 5 € (leden) of 7 € (niet-leden)

Dinsdag 18 december 
14 uur
Amadeus  -  Zemst-Bos

Kerstmis met 

“Aan Tafel”
met

DRINGENDE OPROEP

Het bestuur is nog altijd op zoek naar een 

opslagplaats voor het materiaal van Neos. 

Als iemand een ruimte (+ 6 m²) zou kunnen ter

beschikking stellen, en aan welke voorwaarden, neem

dan contact op met onze secretaris, Herman De bakker

(infoneoszemst@gmail.com).

Hartelijk dank bij voorbaat.

De nieuwe Neos huisstijl:

er zijn er pro,

er zijn er contra.

Maar zoals met alles

men moet er aan wennen...



* Sommige organisaties

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingActiviteitenplanner *

Organisatie Plaats Uur Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

di 27 november Provinciale quiz Grimbergen 14.00 20 oktober Voorronde infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
do 29 november Daguitstap Koksijde 08.00 Afgesloten gust.lut@gmail.com - 0478 44 322
di 11 december Kersthappening Amadeus 13.00 3 december Enkel leden gust.lut@gmail.com - 0478 44 322
za 15 december Kerstconcert Leest 20.00 10 december leonwilms@skynet.be - 0476 403187
di 18 december Brigitte Balfoort Amadeus 14.00 Vrij albertcluckers@gmail.com - 0475 568424
2019
11 januari Nieuwjaarsreceptie d’Oude School 15.00 Vrij Enkel leden gust.lut@gmail.com - 0478 44 322
15 januari 1/2 dag bakkerij V.E. Hofstade Info volgt
zo 10 februari Melod. voor miljoenen Antwerpen 16.00 30 november Neos Nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
16 / 17 maart Grüsse aus Wien Antwerpen 16.00 11 januari Neos Nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be

0476 403187

Donderdag 22 november

13 december

27 december

Petanque: Wandelen:
1ste en 3de donderdag - 13.30 uur

Zwembad Hofstade 

Verantwoordelijke:

gilma171@outlook.com - 0476 893706

Donderdag 6 december - De wandeling vertrekt aan de parking in
Leest vlak bij de kerk. Het parcours loopt over verharde- en veldwegen

langs de Kouter, Dorpelpoelveld en terug naar het dorpsplein. 

De afstand bedraagt 6,1 km.

Donderdag 20 december - Vertrek aan de kerk van Zemst-Laar.
Wij volgen de “Kleudepad”, bewegwijzerd met knooppunten. 

De afstand bedraagt + 8 km.

NEOS

GRÜSSE AUS WIEN
ZATERDAG 16 MAART OF ZONDAG 17 MAART 2019

16.00 u 

DESINGEL ANTWERPEN

Wervelend en Weens
Jaar na jaar krijgt de Internationale Robert Stolz Cub België meer dan

1.000 Neos-leden op de been voor haar traditioneel Weens concert in

deSingel. 

Daarom trekt Neos ook volgend jaar opnieuw naar Antwerpen voor een

nieuwe editie van Grüsse aus Wien. Een feesteditie, want de Robert

Stolz Club bestaat in 2019 50 jaar! Het concert zal dan ook een feestelijk

tintje krijgen en worden de deelnemers getrakteerd op een aperitief.

Andere vertrouwde elementen, die er telkens opnieuw een bij te wonen

evenement van maken: het grote Robert Stolz Promenade Orkest onder

leiding van André Walschaerts, getalenteerde solisten, een koor, een

adembenemende balletchoreografie en de mooiste Weense melodieën.

GENOEG STOF VOOR EEN PRACHTIG NAMIDDAGCONCERT!

Neos-Zemst 

heeft  15 plaatsen gereserveerd.

Ticket (cat.1) met busvervoer:  68 € p/p.

Bij het ticket met busvervoer is een

koude schotel inbegrepen 

na de voorstelling.

Wij verwachten uw inschrijving vóór 

11 januari 2019 op rek. van Neos-Zemst 

met  vermelding “Grüsse aus Wien”.

Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid 

om te genieten in groep.
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Enkel voor leden

Lidgeld 2019 vergeten?

Het einde van 2018 nadert met rasse schreden. Dit betekent de hernieuwing van de lidgelden. Misschien

hebt u de betaling hiervan uit het oog verloren? Het groot deel van de leden vernieuwde al hun lidgeld. 

Ook mochten wij enkele nieuwe namen aan de ledenlijst toevoegen.

Wil je nog lid blijven en onze nieuwsbrief blijven ontvangen, stort dan vóór 10 december 2018 jouw bijdrage op de rekening van

Neos Zemst met vermelding van "Lidgeld 2019" en de namen van de personen voor wie je stort.

Het lidgeld bedraagt nog steeds 30 € voor het eerste lid en 25 € voor de bijkomende inwonende partner. 


