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Neos Zemst start de activiteiten voor 2015-2016
Op 8 september, terwijl een klein honderdtal leden (van de 193) van een
smakelijk ontbijt genoten, werd de algemene vergadering van NEOS Zemst
gehouden. De uittredende bestuursleden werden met applaus bedankt en
de nieuwe bestuursploeg werd in beeld gebracht. Bij het overlopen van
het gezondheidsbulletin van onze club bleek dat we het goed doen en
wensen, uiteraard, nog beter te kunnen doen. Het globale overzicht van de
meer dan 50 activiteiten van het vorige werkjaar riep ook nog heel wat
aangename herinneringen op.
Voor het jaar 2015-2016 staan weer meer dan 50 diverse activiteiten op de
kalender: van daguitstappen over meerdaagse reizen, van wandelingen en
�etstochten over conferenties en museumbezoeken, met recepties en
smakelijke maaltijden…. Ieder lid vindt zeker zijn gading bij dit ruime aanbod waarmee wij zoveel mogelijk interesses proberen te beantwoorden.
Bij deze nieuwsbrief zit een programmafolder die ons jaarplan weergeeft.
Deze informatie is echter summier en voor aanpassingen vatbaar. Iedere
activiteit wordt in een nieuwsbrief aangekondigd met de juiste en gedetailleerde gegevens, en enkel deze zijn geldig. Lees dus altijd zorgvuldig je
maandelijkse berichten van Neos Zemst.
Na deze uiteenzetting, waarbij iedereen de eieren met spek wat kon laten
verteren, kwamen er nog lekkere kof�ekoeken dit uitgebreide ontbijt afronden. Wij danken alle aanwezigen en de talrijke helpers die deze stemmige
voormiddag tot een smakelijk en gevarieerd festijn lieten uitgroeien.
Wij zien ernaar uit jullie talrijk op onze activiteiten te mogen ontmoeten.
En vergeet niet: Neos is het “netwerk van ondernemende, maar vooral
ontspannen, senioren”.
Albert Cluckers, voorzitter

Wat voorbij is...
FIETSTOCHT RUPELBOORDEN
Op donderdag 6 augustus organiseerde neos een
dag�etstocht langs de rivieren Zenne, rupel en nete.
In een ontspannen sfeer, met een goede begeleiding
en onder ideale weersomstandigheden werd
een bezoek gebracht aan ‘t Steencaycken
en het museum rupelklei.
als afsluiter, maar vooral ook als
dorstlesser, kon een terrasstop
niet ontbreken...

Dinsdag 25 augustus

DAGTRIP ZEELAND
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met 65 waren we, de groep neOSSerS uit Zemst, die op
25 augustus een daguitstap naar Zeeland maakten. een bezoek
aan Yerseke, centrum van Zeeuwse mosselen, oesters en
kreeftenkweek stond op de agenda. Het spreekt vanzelf dat
een degustatie van deze lekkernij niet mocht ontbreken.
In de namiddag werd het “WaterSnOOdmuSeum”
bezocht. een bijzondere plaats, ingericht om de grote
overstroming van 1953 in herinnering te houden.

Wat nog komen gaat...
Dinsdag 20 oktober 2015 - 14 uur - Zaal Amadeus Zemst-Bos

VOORDRACHT:
OP ONTDEKKING IN DE WONDERLIJKE
ONDERWATERWERELD VAN FAUNA EN FLORA
Filip StAES, een mechelse duiker en gepassioneerd onderwaterfotograaf, was
reeds op jonge leeftijd gefascineerd door de zee.
In 1992 is hij beginnen te duiken. De eerste afdalingen waren in de binnenlandse meren, maar al vlug bracht hij elke zondag in Zeeland door. Zijn eerste
onderwaterfoto’s nam hij in de Rode Zee met gehuurd materieel. Via zelfstudie
probeerde hij zoveel mogelijk te leren en ervaring op te doen. In 2000 begon
hij aan wedstrijden deel te nemen. Het was zeer leerzaam en stilaan begon de fotogra�e een passie te
worden. “Zijn foto’s zijn herinneringen aan fantastische en spectaculaire ervaringen, maar ook momenten
van geduld en frustratie.”
Zijn lezingen worden rijkelijk geïllustreerd met boven- en onderwaterfoto’s, waaronder veel internationaal winnende beelden. De presentatie wordt zo opgebouwd dat het een reis wordt die vertrekt vanuit onze lokale wateren en die stopt aan de andere kant van de wereld. De spreker vertelt altijd vanuit
zijn eigen beleving en het verhaal achter de foto. In woord en beeld wordt er ook weergegeven wat er
zo interessant is aan de bestemming, zowel boven als onder de waterspiegel.
toegang : 5 € voor de leden van Neos Zemst ter plaatse te betalen. Niet-leden betalen 7 € - Iedereen welkom.

Zaterdag 24 oktober 2015 - Kerk Humbeek - 20 uur

CONCERT: DE STEM-BAND

De Stem-Band werd opgericht in 1991 door enkele leden van het voormalige
Humbeeks jeugdkoor “Hujeko”, dat na de viering van zijn 20-jarig bestaan
dreigde te verdwijnen. Grimbergse dirigentcomponist Jan GOOVAERTS werd
aangezocht om het dirigeerstokje ter hand te nemen, met als resultaat heel
wat geslaagde concerten in 1995 en 1996.
In 2003 nam Heidi DE NEF het roer over. Het eerste resultaat van deze samenwerking was het concert LALA Afrika,
met als thema “Vlaanderen en/in Afrika” en als peter/meter de Vredeseilanden.
Op 1 februari 2007 heeft Lucien MET DEN ANXT het roer overgenomen en ons met swingende rock de zangwereld
leren ontdekken. Wegens werkoverlast moest Lucien ons verlaten op 9 april 2008. Zijn taak is overgenomen door Bert
VERVLOESSEM, de dirigent van het voormalige Humbeeks jeugdkoor.

Het concert van dit jaar staat in het thema TIJDLOOS: wandelend door de stad brengen we de
klanken uit kerken en straten; een stad van harmonische en dissonante klanken, ritmes allerhand. kom binnen in een kathedraal van licht, vrede en gebed: een Laudate Dominum in dissonanten, een messe Bréve
en als slot het beroemde Halleluja van Händel.
En laat ons nu eens rondgaan, maar opgepast voor de handtassen! misschien brengen we een bezoekje bij
Annelies, die uit Sas van Gent, of laten we de rook om ons hoofd verdwijnen in een medley van Boudewijn
de Groot. Zou katinka het mooie meisje met haar mama ook in de stad zijn? Wat denk je van een klassieke
meezinger, beter nog, van de zo ontroerende Pastorale? En vergeet vooral niet dat je zelf uit volle borst mag
meekwelen tijdens onze samenzang.

PS: Na het concert is er mogelijkheid om even na te praten met een fris drankje in ons Kerkcafé.

Inschrijving door storting van 8 € op rekening van Neos Zemst vóór 5 oktober 2015.
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Organisatie

Plaats

Inschrijving Opmerking

Verantwoordelijke

Do 17 sept.

Sportdag

Blankenberge

Via gemeente

Dienst Welzijn Zemst

18/22 sept.

Seinecruise

Vrij 25 sept.

Cirque du Soleil

Brussels Expo

Afgesloten

Do 1 oktober

St.-Truiden

Daguitstap

tot 15 september

5/9 oktober

St.-Petersburg

Rusland

Afgesloten

Di 20 oktober

Spreekbeurt

Amadeus

Ter plaatse

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Za 24 oktober

Concert Stem-Band

Humbeek

tot 5 oktober

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

Za 21 nov.

Night of The Proms

Antwerpen

Afgesloten

Org. Neos Nat.

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

PETANQUE:

Onderwaterfotografie

Org. gemeente

Afgesloten

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

vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130

Org. Neos Nat.

leonwilms@skynet.be - 0476/403187
gust.lut@gmail.com - 0478/441322

Org. Neos Nat.

infoneoszemst@gmail.com - 0496/525899

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

24 sept. - 8 okt. - 22 okt. - 12 nov.
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Woensdag 4 november 2015 - De Semse - 20.00 u

VOORDRACHT:

Mannen en Vrouwen
in den grooten oorlog

Buiten de soldaten, die een harde strijd voerden van 1914 tot
1918, zijn er ,uiteraard, die miljoenen burgers die de oorlog
meemaakten thuis en/of als vluchteling. mannen, vrouwen en
kinderen kenden een zeer barre tijd, ook al waren zij ver van
het front. meestal wordt dit verhaal weinig verteld.
Els FLOuR zal ons over deze zijde van “den grooten oorlog”
spreken in “DE SEMSE” (heemkundige kring Zemst) op 4 november om 20 uur. Wij sluiten, als Neos, graag aan bij dit
initiatief van de Heemkundige kring. Er is geen inschrijving
vereist en de toegang is gratis. Er is gelegenheid om een
drankje te nuttigen voor of na de conferentie.
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Wij nodigen u graag talrijk uit op deze leerrijke historische
avond.
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