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Hallo beste Neos vrienden...
Na de zonnige zomerdagen en de �jne nazomer beginnen de
bladeren stilaan te vallen. Dat betekent echter niet dat onze werking
vertraagt. Integendeel, wij starten een ganse reeks interessante activiteiten.
Twee weken terug maakten wij de vijfdaagse riviercruise mee, van Parijs
naar Hon�eur. Wij zijn heel blij dat de 45 leden die meegingen er heel
veel deugd aan beleefd hebben. Je leest verder wat meer hierover.
Wij herinneren jullie aan de wonderlijke conferentie, met prachtige
beelden, op 20 oktober, over de onderwaterwereld van fauna en �ora (zie
onze vorige nieuwsbrief). Verdere activiteiten, voor de komende weken,
worden op de volgende bladzijden toegelicht.
Bij de volle start van het nieuwe werkjaar hoort ook de jaarlijkse
vernieuwing van je lidmaatschap met bijhorende bijdrage. Ook al dienen
wij aan Neos nationaal een hoger bedrag per lid af te staan toch willen
wij, voor Zemst, het lidgeld stabiel houden. Zoals vorig jaar vragen wij je,
voor 2016, per eerste lid 30 € te willen storten op de Neos rekening die
je op deze brief ziet. Voor je partner betaal je 25 €. Wil je goed de namen
van de bedoelde personen op de overschrijving vermelden?
Graag ontvangen we je betaling ten laatste op 15 november 2015 zodat
we je lidkaart op tijd kunnen bezorgen.
Hierbij vraag ik tenslotte aan jullie allemaal dringend
onze secretaris, Herman De bakker, te verwittigen
wanneer er wat verandert aan je persoonsgegevens,
adres, telefoonnummers en/of e-mail adressen. Je snel
informatie verstrekken over activiteiten of praktische
gegevens meedelen kan alleen als we correcte contactpunten hebben.
Het bestuur van Neos Zemst hoopt jullie talrijk op onze activiteiten te kunnen verwelkomen.
Albert Cluckers, voorzitter

Wat voorbij is...

Reizen met NEOS Zemst: “Anders dan anders”

Vertrek uit Weerde richting Parijs met halte in
Chantilly voor bezoek aan het kasteel met zijn
rijk en prachtig interieur. Na de lunch komen we
in Parijs aan voor de gebruikelijke “city sightseeing” per bus langs de alombekende trekpleisters; o.a Arc de Triomphe, Champs Elysées,... met
daarna inscheping op de “MS Seine Princess”
onze “botel”, met diner aan boord en een tocht
over de Seine door het verlichte Parijs.
’s Anderendaags bezoek aan het kasteel van
Versailles. De volgende dag was er een geleid bezoek aan Rouen, met zijn
oude vakmanshuisjes en
grote klok. De dag erna
was de eindbestemming
het mooie Hon�eur en
bezoek aan Deauville en
Trouville (amaai die verse
oesters, hmm). Op de
terugreis nog even Fécamp aandoen voor het
proeven van een Bénédictinelikeur.
De accomodatie was prima en de uitgebreide
maaltijden waren dat zeker.
Daarnaast kwam het gezellig samenzijn met dans
en een kleine quiz (die onze leden wonnen). Wat
een vijfdaagse!! Er werd heel wat afgelachen en
genoten.!!
In de vorige nieuwsbrief stelde onze voorzitter
dat NEOS niet alleen een “netwerk voor ondernemende, maar vooral ook voor “ontspannen senioren” is. Wel zijn leden hebben
bewezen dit aan te kunnen.
Jean Boschmans

Dinsdag 1 oktober:

DAGUITSTAP SINT-TRUIDEN

Een keurig en gevarieerd uitgestippeld programma!
Een bezoek aan de stroopfabriek, een rondleiding op Stayen en het bezoek aan een fruitteler,
met een kennismaking van zijn sorteercentrum
en een aangename wandeling door zijn boomgaard.
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Wat nog komen gaat...
NEOS
Vlaams Brabant
luDIek eN ONTSPANNeND

Maandag 23 november 14 uur
Fenikshof
Abdijstraat 20
1851 Grimbergen

VOORRONDE
in het Fenikshof te Grimbergen op 23 november om 14 uur.
●
Inschrijving (min. 5 - max. 6) per ploeg:
Penningmeester leon Wilms - 0476/403187 - leonwilms@skynet.be
●
uiterlijke datum van inschrijving: 23 oktober 2015
●
De �nale heeft plaats op 22 januari 2016 in het Provinciehuis te leuven
●
Supporters hartelijk welkom!

Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat, na de slag van Waterloo, Nederland en het latere België werden
samengevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden. Dit koninkrijk hield vijftien jaar stand, van 1815 tot 1830.
Korte tijd waren 'Belgen' en Nederlanders inwoners van dezelfde staat.

NEOS Zemst organiseert op DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015 een
geleid bezoek aan een tentoonstelling die aan deze periode gewijd is.
PRAKTiSCHE iNFORMATiE: Inschrijven bij De Pauw roland (depauw.r@skynet.be
of 015 61 00 83) vóór 7 november 2015.
PlAATS:
STAM Stadsmuseum Gent, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent.
VERPlAATSiNg: Afspraak lokettenzaal station Mechelen 13.00 u. Vertrek 13.14 spoor 2
(reisduur: 46 min.); aan station Gent St. Pieters: tram nr. 1.
elke deelnemer koopt zijn vervoerbewijs.
DuuR RONDlEiDiNg: + 90 min.
BijDRAgE (inkom + gids): 15 € te storten op rekening van Neos Zemst met vermelding
aantal deelnemers en Willem 1.

NEOS wandeling
tijdens de SENIORENWEEK in november
Tijdens de seniorenweek, die uitgaat van de Seniorenadviesraad van de
gemeente, organiseert Neos Zemst een NAMIDDAGWANDELING.
Wij komen op DONDERDAG 19 NOVEMBER, om 13.30 u, samen aan “De
hoeve” (Meerweg, 2A - aan het OCMW gebouw in de Hoogstraat in Zemst).
Van daar vertrekken we rond 14 u voor een wandeling in de omgeving van
het Daelemansbos. Deze mooie, originele, natuurplek werd recent
aangekocht door “Natuurpunt Zemst” die ook voor de gidsen zorgt. Na een
rustige + 5 km wandeling (+ 2 uur) komen we terug in het cafetaria van het
“Woonzorgcentrum releghem” (lindestraat Zemst), waar aan de deelnemers
een drankje wordt aangeboden door de Seniorenadviesraad.
Je hoeft niet bij voorbaat in te schrijven en de deelname is gratis. Zorg alleen
voor goede stapschoenen. er is voldoende parking in de buurt en de
aankomst van de wandeling ligt dicht bij het vertrekpunt.
Alle inwoners van Zemst kunnen mee wandelen zonder, per se, lid van Neos
te zijn. Breng dus iedereen mee die maar wil. Wij hopen jullie talrijk te zien
stappen.
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Organisatie

Plaats

Inschrijving Opmerking

Verantwoordelijke

Di 20 oktober

Spreekbeurt

Amadeus

Ter plaatse

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Za 24 oktober

Concert Stem-Band

Humbeek

Afgesloten

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Wo 4 nov.

Vrouwen in WO I

De Semse

Ter plaatse

s.m. De Semse

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Do 19 nov.

Wandeling Zemst

Daelemansbos

Vrij

Seniorenweek

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

tot 30 oktober

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

Di 8 dec.

Voordracht

Amadeus

Ter plaatse

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Di 15 dec.

Kersthappening

Amadeus

tot 30 november

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Zo 7 febr. ‘16

Melod. v. Miljoenen

Bozar Brussel

27 okt. 2015

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Za 27 febr.

Grüsse aus Wien

DeSingel Antw.

27 okt. 2015

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Onderwaterfotografie

Psychologie Ouder worden

PETANQUE:

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

22 okt. - 12 nov. -

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

26 nov. - 10 dec.

“De psychologie van het ouder worden”
Professor Lucas VAN DE VEN is klinisch ouderenpsycholoog verbonden aan de kul. Hij is een autoriteit in de
problematiek van het ouder worden. Deze is ons zeker niet vreemd.
Op dinsdag 8 december om 14 uur komt hij dit onderwerp, tijdens zijn lezing, verder toelichten. Het is zeker de
moeite waard om het fenomeen van “minder jong worden” door een specialist te laten belichten.
Wil je er meer over weten, kom dan die dinsdag naar zaal “Amadeus” in Zemst-Bos. De deuren gaan open om 13.30 u.
Inkom, zoals gewoonlijk, 5 € voor Neos leden en 7 € voor niet-leden. Iedereen is welkom.

Zondag 7 februari 2016
BOZAR BRUSSEL - 16.00 u

Zaterdag 27 februari 2016
DESINGEL ANTWERPEN - 16.00 u

Melodieën voor Miljoenen:
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Neos Zemst heeft voor deze gelegenheid
31 plaatsen gereserveerd.
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ER IS KEUZE UIT: - enkel ticket = 36 €
- Ticket met busvervoer, voorstelling en luxe
broodmaaltijd NA de voorstelling = 62,25 €
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Grüsse aus Wien
Neos Zemst heeft voor deze gelegenheid
26 plaatsen gereserveerd.

ER IS KEUZE UIT: - enkel ticket = 35 €
- Ticket met busvervoer, voorstelling en luxe
broodmaaltijd NA de voorstelling = 61,25 €

Wij verwachten uw inschrijving graag
vóór 27 oktober 2015 (met duidelijke keuzemelding)
door overschrijving op de bankrekening van Neos
Zemst, met vermelding Melodieën voor Miljoenen en
melding op infoneoszemst@gmail.com.

Wij verwachten uw inschrijving graag
vóór 27 oktober 2015 (met duidelijke keuzemelding)
door overschrijving op de bankrekening van Neos Zemst,
met vermelding Grüsse aus Wien en melding
op infoneoszemst@gmail.com.

Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid om samen te genieten in groep.

Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid om samen te genieten in groep.

