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Lidgeld 2011 en petanque
Beste Leden,
Eigenlijk is het jaar 2011
nog enkele maanden van
ons verwijderd, toch
vraagt Neos Nationaal om
het lidgeld 2011 van de
leden nu te innen en voor
einde november aan hen
door te storten… Dus
moeten we nu bij u komen
aankloppen om uw lidmaatschap te bevestigen
door uw bijdrage aan Neos
Zemst te storten op onze
rekening 001-5214249-90

(of met de nieuwe codes:
Iban BE34 0015 2142
4990 en Bic GEBABEBB). Door de verhoogde verzekering, in het
lidgeld inbegrepen, moeten we echter het lidgeld
voor 2011 verhogen met 2
euro. Het bedraagt dus 22
euro voor het eerste lid
in het gezin en 18 euro
voor het tweede lid. Mogen we u beleefd vragen
liever vandaag nog te storten, zodat we ons niet
onnodig moeten bezig
houden met het sturen van

een herinnering. Wij danken u bij voorbaat voor
het blijvend geloof in
onze vereniging!
En dan is er nog iets dat
we u moeten meedelen:
onze veertiendaagse petanquenamiddagen zijn
voor deze winterperiode
opgeschort. We hernemen
in het voorjaar, maar dan
verwittigen wij u nog wel
via deze nieuwsbrief.
Veel leesgenot en tot binnenkort op onze activiteiten.

NEOS ZEMST

Uitstap: Naar het verre Oosten… maar
dan in Brussel.
Deze uitstap heeft plaats
op 15 oktober. De inschrijvingen zijn reeds
volzet. Voor diegenen die

hebben ingeschreven: niet
vergeten: samenkomst om
9.35 uur aan de trappen
van de lokettenzaal van

station Brussel-Centraal.
Prettige uitstap met Neos
Zemst. We hebben mooi
weer besteld!

Voordracht: OP DE GETUIGENSTOEL
donderdag 28 oktober
Deze voordracht gaat uitzonderlijk door op donderdag om 14.30 uur maar
NIET in het zaaltje van de

Heemkundige kring zoals
we eerder hadden aangekondigd, maar WEL in de
zaal van de bibliotheek,

In dit nummer:

Schoolstraat te Zemst
(toegang 4 euro voor onze
leden, 5 euro voor nietleden). We verwachten
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namelijk heel
veel volk op
deze
unieke
voordracht!
Vanuit
haar
ervaring
als
verslaggever
voor het VRT
TV Journaal en
Koppen Justitie schreef Caroline Van den
Berghe het boek: Op de getuigenstoel.
Daarin getuigen 10 sleutelfiguren binnen
justitie over hun specifieke rol en taak in
een moordonderzoek.
De lezing neemt de aanwezigen mee achter de schermen van justitie. Aan de hand

van unieke beelden geeft ze toelichting bij
de procedure van moord tot straf. Het
publiek krijgt een verhoor te zien bij een
onderzoeksrechter, een echte autopsie
uitgevoerd door een wetsdokter en een
assisenzaak waar een jonge moordenaar
terechtstaat.

tiewetenschappen VUB.

Na afloop kan iedereen uiteraard vragen
stellen.

Sinds 1999 journaliste voor VRT TV
Journaal gespecialiseerd in juridische
verslaggeving. Volgde ondermeer het
proces Dutroux, Hans Van Themsche,
Pandy, Adam G., Ait Oud (moorden
op Stacy en Nathalie) en alle grote
gerechtelijke onderzoeken van de
voorbije jaren zoals: het onderzoek
naar de moorden van Ronald Janssen,
Kim De Gelder, Els Clottemans
(parachutemoord)…

Caroline Van den Berghe
(°04/09/1969), licentiate communica-

Info bij Rosa:
015/611832, rosa.andries@skynet.be

Met deze lezing wil Caroline Van den
Berghe de aanwezigen een beter inzicht
geven in de soms ingewikkelde wereld
van het gerecht.

Computercursus: PICASA fotobewerking
Vrijdag 5 en zaterdag 6 november 2010
Wat is PICASA?

Google Picasa is een gratis service
van Google. Picasa is een programma
om foto’s te bewerken en te delen. De
foto's kunnen in een online webalbum
worden gezet, afgedrukt, of via e-mail
worden verstuurd.
Het programma importeert automatisch foto's uit digitale camera's en
kent net als andere fotobewerkingsprogramma's diverse bewerkingsmogelijkheden waaronder: bijsnijden,
rode ogen verwijderen, rechtzetten,
helderheid en contrast bewerken, licht
invullen en kleurbalans.
Daarnaast zijn er enige extra's waaronder het maken van een fotocollage en
screensavers maken met eigen foto’s.
Deze curus wordt door Joris georganiseerd, speciaal voor Neos Zemst in
ons lokaal zaal Amdeus, Spiltstraat 61
te Zemst-Laar.
Waarom 2 dagen?
Picasa is tamelijk uitgebreid en het
vraagt toch wel wat tijd om de basisprincipes in de vingers te krijgen. Verwacht niet van PICASA dezelfde mogelijkheden als bijvoorbeeld PhotoPagina 2

shop. Het biedt echter wel de meest
gebruikelijke bewerkingen op foto’s,
nuttig dus
voor de “amateur”fotograaf.

te spoelen… Om 13 uur gaan we dan
weer van start om rond 14.30 uur even
te verpozen en rond 16 uur te eindigen.

Bovendien sleur ik heel wat materiaal
mee en wil dat beperken tot 2 dagen… Geraken we niet klaar met alle
mogelijkheden die PICASA ons
geeft, dan maken we afspraken voor
een bijeenkomst in het nieuwe jaar.

Voorwaarden om aan de cursus deel
te nemen:
1.

Toch een beetje handig zijn
met het toetsenbord. Je hoeft
echt niet met alle vingers te
kunnen typen (ik typ zelf maar
met 2 vingers!), maar je moet
wel alle toetsen kunnen bedienen zonder ze eerst te moeten
zoeken.

2.

Kunnen omgaan met de muis.

3.

Toch iets afweten van mappen
maken, de handelingen kopiëren, plakken, deleten weten te
gebruiken

Hoe verloopt de cursus?
We starten elke dag om 10 uur stipt,
pauzeren om 12 uur om onze meegebrachte boterhammekes op te eten.
We bestellen onze drank in de zaal
aan de normale caféprijzen. Liefst
zelf geen drank meebrengen: we mogen de zaal al gratis gebruiken! Ook
tijdens de cursus kan je drank bestellen, kwestie van de leerstof even door

Wat mee te brengen naar de cursus?


Uw goed humeur



Schrijfgerief



Uw boterhammekes



Indien u een eigen laptop hebt:
breng die dan mee. We beschikken slechts over een vijftal laptops…!



Op zaterdag: uw printer.



Een verlengkabel waar toch 2
contacten in kunnen geplaatst
worden.



Hebt u een USB-stick, breng
die dan mee. Dat is handig als
u thuis wil oefenen op de foto’s van de les.

Kostprijs van de cursus:
De cursus kost 20 euro over te schrij-

ven op de rekening van Neos Zemst:
001-5214249-90 (of met de nieuwe
codes: Iban BE34 0015 2142 4990 en
Bic GEBABEBB) met vermelding van
“PICASA + eigen computer of computer van de les + naam deelnemer”
De eerste 5 inschrijvingen kunnen over
een lescomputer beschikken, maar wie
een laptop heeft brengt die mee! Een
desktop-computer kan ook, maar dan
moet je natuurlijk aan heel wat sleuren
(scherm, pc, muis, toetsenbord, contactdozen,…)
In deze prijs is begrepen:



Handboek PICASA (snelgids—
Dré Holthuijsen—Uitgegeven
bij Easy Computing). Wie toevallig over dit handboek zou
beschikken, betaalt slechts 7
euro inschrijvingsgeld!!! Indien
u dit handboek niet in uw bezit
hebt, koop het dan niet zelf aan.
Wij doen de bestelling zodat we
allen samen tenminste over de-

zelfde uitgave beschikken.



CD met het programma (U hoeft
het dus zelf niet te downloaden
van internet!) en met de oefenfoto’s, het gratis programma
RENAMER (om een hele reeks
foto’s te hernoemen) en het
gratis programma PIXRESIZER
(om een reeks foto’s te verkleinen zodat ze gemakkelijk via
mail kunnen verstuurd worden)


INSCHRIJVEN VÓÓR 19 OKTOBER, want de handleidingen moeten
nog besteld worden!

Gaat de cursus door?
De cursus gaat slechts door als er
tenminste 8 inschrijvingen zijn. U
wordt tijdig verwittigd! Indien de
cursus niet doorgaat, ontvangt u natuurlijk uw inschrijvingsgeld terug!

Wienerparade in de Stadsschouwburg van Mechelen
Zondag 21 november 2010
Concert van het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van
dirigent André Walschaerts en 4
solisten in de stadsschouwburg
van Mechelen, Keizerstraat 3
Wie deelneemt betaalt 30 euro aan
Neos Zemst 001-5214249-90 (of met
de nieuwe codes: Iban BE34 0015

2142 4990 en Bic GEBABEBB)

We spreken af aan de ingang om
14.30 uur. Daar zullen u de toegangskaarten overhandigd worden.
LET WEL: u moet betalen vóór
10 oktober!!! U geeft best zo
vlug mogelijk een telefoontje
naar Joris: 0496 847590

Uitstap:
NAAR DE VRT EN HET VLAAMS PARLEMENT
Donderdag 25 november 2010
PROGRAMMA:
9.30 UUR afspraak met gids aan
het treinstation Meiser.
Vijftal minuten te voet tot aan de
VRT.
9.45 uur : geleid bezoek met
plaatselijke gids aan de VRT
11.45 uur: met openbaar vervoer
naar Brussel-Centrum en aansluitend een korte , geleide wande-
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ling in de omgeving van de Grote
Markt
12.15 uur : driegangen maaltijd in
een taverne-restaurant in de omgeving van de Beenhouwersstraat
MENU: Voorgerecht: dagverse
soep; Hoofdgerecht : Stoofvlees
op Vlaamse wijze; Dessert:appeltaart. Dranken zelf te
betalen.
14.15 uur : geleide wandeling

naar het Vlaamse Parlement.
15.00 uur : geleid bezoek met gids
van het parlement. Dit gaat niet
over de politiek, maar er wordt u
vooral de kans geboden kennis te
maken met de verschillende lokalen en de architectuur hiervan.
Eventueel is er wel een mogelijkheid om op de tribune plaats te
nemen en even een zitting te aanhoren.
16.30 uur : geleide wandeling tePagina 3

rug naar het centraal station en
naar huis kort na 17 uur .
PRIJS: 32 EUR: eten inbegrepen.
Drank middagmaal zelf te betalen.
VERPLAATSING:
Aan te raden met de trein via de
lijn 26. Rechtstreekse lijn tot aan
station Meiser. Er is dus geen
overstap nodig.
Trein in Hofstade: 9 uur (zeer ruime parking in de buurt , aan het
zwembad oa.) Eppegem: 9.05
uur. Vilvoorde 9.10 uur. De trein
komt dan aan in Meiser om 9.23
uur.

INSCHRIJVING DOOR BETALING OP DE REKENING VAN
NEOS –ZEMST 001-5214249-90
of IBAN Be 34 0015 2142 4990
en GEBABEBB als Bic-code en
dit vóór 12 november 2010.
Er moet wel nog ongeveer 2 EUR
betaald worden ter plaatse door
degenen die niet gratis met het
openbaar vervoer reizen in Brussel. Zie ook alle uitleg over de
MOBIB-pass in onze vorige
nieuwsbrief. Gelieve daarom bij
uw inschrijving uitdrukkelijk te
vermelden : openbaar vervoer
( Brussel ) gratis ofwel vervoer
te betalen. De gids kiest dan voor
onze groep de goedkoopste op-

lossing ter plaatse voor het vervoer Meiser tot Brussel Centraal.
Info bij Frans : 015/613005 en
GSM 0498 638890 of
fdw@telenet.be
Er moet hier toch wel een stukje
gewandeld worden in de namiddag.
Eventueel kan ook in de namiddag gebruik gemaakt worden van
een busverbinding tussen het
station Brussel-Centraal en het
Vlaamse parlement. Ook nuttig bij
slecht weer.

Neos Vlaams-Brabant stelt voor:
CIRQUE DU SOLEIL
Voorstelling: CORTEO
(27 januari 2011)
In ‘Corteo’ droomt een clown
zijn eigen begrafenis in carnavalssfeer, terwijl engelen zorgzaam de wacht houden.
In de show worden niet alleen
groot en klein, spot en tragiek,
magie van de perfectie en de
charme van de imperfectie
naast elkaar gezet als toonbeeld
van de kracht en kwetsbaarheid
van de clown, maar ook zijn
wijsheid en vriendelijkheid. De
menselijke trekken die wij allen in ons hebben passeren de
revue

De prijs…
Broodmaaltijd + busvervoer
naar Brussels Kart Expo + toegang en zitplaats eerste categorie: 60 euro. Dat is tamelijk
veel, maar u krijgt waar voor
uw geld!
Hoe inschrijven?
Door betaling van 60 euro per
persoon op rekening van Neos
Zemst: 001-5214249-90 of IBAN
Cirque du Soleil geeft een
voorstelling die u zeker niet
mag missen. Het is gewoon een
unieke show met dans, muziek,
veelkleurige kostuums, wervelende acrobatentoeren,…
Vertrekuur van de bus in Weerde zal tijdig medegedeeld worden!
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Be 34 0015 2142 4990 en GEBABEBB als Bic-code en dit vóór 23
oktober 2010. Dat is natuurlijk
lang op voorhand, maar dat heeft
te maken met de reservatie van
de kaarten.

