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Neos Zemst groeit...

NEOS ZEMST

Herfst. De kilte zit in
de lucht. Niettegenstaande de herfstkleuren mooi zijn,
kan ik toch niet echt
genieten. ‘t Geeft
zo’n trieste indruk.
En toch gaan we verder! Er staan weer
boeiende dingen op
het
programma.
Neem uw agenda en
noteer ze. U bent
altijd van harte welkom op de activiteiten van uw keuze.
Want daar gaat het
in ons team om: interessante uitstappen,
voordrachten, bezoeken,… te organiseren.
Heel wat leden betaalden reeds het

lidgeld voor 2011,
waarvoor onze dank!
Misschien bent u het
in alle drukte vergeten. Niet erg, maar
stort uw lidgeld
vandaag nog. U
helpt er ons mee om
de administratie daar
rond wat te vergemakkelijken. Even
herinneren: het eerste lid in het gezin
betaalt 22 euro en
het tweede lid 18
euro. Dit is het rekeningnummer: Neos
Zemst 001-521424990 (of met de nieuwe
codes: Iban BE34
0015 2142 4990 en
Bic GEBABEBB.
Geef als vermelding:
“Lidgeld 2011 +

naam/namen”. Beste
dank voor uw blijvende interesse in
onze vereniging.
Dat Neos Zemst
blijft scoren bewijst
ons ledenaantal. We
zijn al met 129! In
Brussel spreekt men
van een ongeziene
groei op zo’n kort
bestaan van de plaatselijke vereniging.
We zijn er fier op.
Maar dat is niet alleen de verdienste
van het bestuur,
maar ook van u, beste leden, want u
maakt door uw
mond-aan-mondgesprekken de beste
reclame voor Neos
Zemst!

Les Compagnons de la Chanson
Woensdag 24 november 2010
Wanneer we deze nieuwsbrief aan het samenstellen
waren, hadden we nog geen
nieuws waar en om hoe laat
de autobus ons komt opha-

len. Wij verwittigen u natuurlijk dadelijk wanneer
wij meer nieuws hebben;
Het belooft in ieder geval
een boeiende dag te worden
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LEES DEZE BELANGRIJKE WIJZIGING !!!

Uitstap:
NAAR DE VRT EN HET VLAAMS PARLEMENT
Donderdag 25 november 2010

Er is veel belangstelling voor
deze uitstap en er zijn reeds
30 personen ingeschreven.
Daar een aantal leden ons
meedeelden zeker nog te zullen inschrijven, hebben we het
opportuun gevonden het vervoer per autobus te organiseren.
Openbaar vervoer met een
zeer grote groep is in Brussel
niet comfortabel.
Aan het programma verandert dus in feite zeer weinig.
In plaats van een geleide
wandeling te voet zal er nu
een gids op de bus stappen
vanaf de VRT en ons onderweg van in de bus gidsen.

M ID D AG M A A L: da g v e rs e
soep / stoofvlees op Vlaamse
wijze / appeltaart. Dranken zelf
te betalen.
We bezoeken natuurlijk de
VRT en het Vlaams Parlement.
PRIJS:
38 EUR voor de leden, 40 EUR
voor de niet-leden (eten inbegrepen, drank zelf te betalen).
De prijs is dus in feite niet gestegen voor onze reeds ingeschreven leden. Bij de prijs van
32 EUR diende immers nog de
kosten van de trein en voor de
meeste onder ons de kosten van
het openbaar vervoer in Brussel
te worden betaald.
INSCHRIJVING:

VERTREK:
Om 8.50 uur aan de parking
rechtover d’Oude School te
Weerde. Wees aanwezig vanaf
8.40 uur.

Door betaling op de rekening
van Neos Zemst: 001-521424990 of IBAN BE34 0015 2142
4990 met als Bic-code GEBABEBB

BETALING MOET VÓÓR
15 NOVEMBER OP DE REKENING STAAN.
Wat met de reeds ontvangen
betalingen van 32 euro?
Dee deelnemers hebben zeker al
een plaats op de bus en dienen
enkel nog 6 euro bij te betalen.
Wij vragen aan de leden die via
de computer zelf hun betalingen
regelen , deze extra storting uit
te voeren. Anderen hoeven
NIET naar de bank te gaan ,
maar kunnen op de autobus de
bijkomende storting van 6 EUR
contant betalen .
Info bij:
Frans DE WIN: 015/613005 of
G S M 04 9 8 6 3 8 8 9 0 o f
fdw@telenet.be

Vrijdag 3 december
Toneel: “ONTKOPPELD”
Deze keer reserveerden we 30
plaatsen bij de toneelvereniging
waar een van onze leden een
actief bestuurslid is: LABYRINT te Elewijt.
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We komen samen om 19.30uur
aan de zaal “In den Prins” aan
de kerk te Elewijt waar wij u
de ingangskaarten zullen overhandigen.

Zoals de mannen graag afspreken om te
gaan kaarten, voor het voetbal of om aan
de toog te hangen in hun stamcafé, laat de
vrouwenbende van "Ontkoppeld" graag de
teerlingen rollen. Gaat het nog om het spel,
of is het gewoon het plezier van het onderonsje? Samen zitten met de vriendinnen,
even de huiselijke sleur ontvluchten, alleen
vrouwenpraat over vrouwendingens? Of
gaat het ook over die knappe vent in zijn
kapotte jeansbroek in het nieuwe "cola
light" spotje, of over die twee sexy Spanjaarden die op de tweede verdieping van
het appartement zijn komen wonen?
“Ontkoppeld” is een toneelstuk van Neil Simon in een regie van Dave Nauwelaerts.

maar ook voor de toeschouwers
in de zaal!

Een avondje pure ontspanning,
niet alleen voor de 8 vrouwen
en twee mannen op het podium

Door betaling van 7 euro
(leden) of 8 euro (niet-leden)
op rekening van Neos Zemst:
001-5214249-90 of
IBAN

Hoe inschrijven?

BE34 0015 2142 4990 met als
Bic-code GEBABEBB en dit
vóór 20 november 2010.
INFO : J ori s Des aeger,
0496/847590 of e-mail neoszemst@skynet.be

Voordracht: BRAZILIË (door Didier Rombaut)
Dinsdag 7 december 2010
Brazilië, het land van de samba
en de voetbal heeft heel wat
meer te bieden. Na de schoonheid van Rio de Janeiro verrijken we ons in de prachtige gebouwen die de goudbaronnen
hebben achtergelaten in plaatsjes zoals Ouro Preto en Tiradentes. De typische stadjes
hebben hun eigen karakter behouden. Genoeg van het drukke
leven maken we vervolgens
kennis met de sterkte van de
natuur aan de rand van de watervallen van Iguaçu. Een volgende vlucht brengt ons naar
Cuiaba, waar we afzakken
naar de Pantanal met een
weelderige fauna en flora. Vervolgens maken we kennis met
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Brasilia om nadien terug de
natuur op te zoeken in het
Amazonegebied.

INFO:
Joris Desaeger 0496/847590 of
e-mail: neoszemst@skynet.be

Eindigen doen we in Salvador
de Bahia, de stad waar de Afrikaanse roots het best bewaard
zijn gebleven.
Plaats: Zaal Amadeus, Spiltstraat 61 te Zemst-Laar.
Begin: Terug ons vast tijdstip:
14 uur
Toegang: 4 euro (leden), 5 euro (niet-leden) ter plaatse te
betalen. Er wordt koffie/thee
voorzien.
Kunt u zich moeilijk verplaatsen: geef een seintje en wij
halen u op!
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Om in uw agenda
te noteren:

Dinsdag 14 december

2011

Nieuwjaarsdrink

4de kersthappening

Dinsdag 11 januari 2011

Ons jaarlijks ledenfeest met
muzikale omlijsting en vermaak met de lokale Eppegemse
"Gust" met zang, grappen, accordeon en doedelzak. Verder
natuurlijk het beroemde jaaroverzicht van de activiteiten
van Neos Zemst met
(beruchte?) beelden. Een lekkere en feestelijke broodmaaltijd met veel gelegenheid voor
een babbeltje en kennismaking
met andere leden. U ontvangt
tijdig nog een speciale uitnodiging met alle verdere gegevens! Wij rekenen op een
massale opkomst op dit ledenfeest.

Voor de eerste keer in het bestaan van Neos Zemst: een gratis drink op het nieuwe jaar.
Tevens met een bondig overzicht van de geplande activiteiten in 2011 én met gelegeheid tot een babbel met Janen-alleman!
U verneemt meer hierover in de
volgende nieuwsbrief. We hopen u dan te ontmoeten in de
lokalen van de heemkring “De
Zemse” in de Schoolstraat te
Zemst.

U komt toch ook !!!
Luxe eenpersoonskamers zijn
er niet.

2de MOEZELREIS
Van 3 tot 6 mei 2011
in Schloss-Hotel Petry
TREIS KARDEN
We voorzien andere gegidste
bezoeken. Maar het heerlijke
verblijf in het prachtige en
vriendelijke hotel met zijn
heerlijke maaltijden blijft ongewijzigd. Zoals vorig jaar
hechten we ook heel veel belang aan de gezellige groepssfeer.
De totale prijs bedraagt 310
euro per persoon. Voor een
luxe tweepersoonskamer betaalt u 15 euro totaal extra.
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Wie mee gaat betaalt als voorinschrijving 100 euro op rekening van Neos Zemst 0015214249-90 of IBAN BE34
0015 2142 4990 met als Biccode GEBABEBB en dit vóór
25 november 2010. De plaatsen zijn uiteraard beperkt, dus
wie eerst inschrijft, is zeker van
zijn deelname! Vandaag nog
doen
dus! Vermeld:
“Naam/namen + geen/een luxekamer”

INFO : J ori s Des aeger,
0496/847590 of e-mail neos-

Neos Vlaams-Brabant stelt voor:

CIRQUE DU SOLEIL
Voorstelling: CORTEO
(27 januari 2011)
19 leden hebben zich voor dit
machtig spektakel ingeschreven.
Zij worden tijdig verwittigd
voor de praktische regeling
(vertrekplaats en -uur,…).
INFO bij Joris Desaeger,
0496/847590 of e-mail neoszemst@skynet.be

Neos Vlaams-Brabant
stelt voor:

10-daagse reis
naar

DE BALTISCHE
STATEN
van 22 juni 2011
tot 1 juli 2011
Tien leden van Neos Zemst
namen dit jaar deel aan de reis
van Neos Vlaams-Brabant naar
Engeland. Zij kwamen zeer
enthousiast terug. Daarom maken we ook dit jaar weer reclame voor deze prachtige reis.
Lees aandachtig bijgevoegde
folder. Voorschot en saldo
moeten uitzonderlijk rechtstreeks aan Neos VlaamsBrabant betaald worden en
dus NIET aan Neos Zemst!!!

