
                       
                      

VOORWOORD

FAMILIENIEUWS

Verjaren in maart:
Erik Berghmans, Marie Claire Craps, Viviane 
Jacobs, Joke Populaire, Anne Suppers, Cecile 
Van Kerckhove, Claudine Wauters. 
Hartelijk proficiat aan de jarigen!

Nieuwe leden:
Jacques Victoor, Kris Stroykens.
Hartelijk welkom !

N r 3
m r t

2020

Beste Neos vrienden,

De inkt van mijn vorig voorwoord was nog niet droog of we kre-
gen een uitvoerige les in sociale psychologie over racisme, of lie-
ver, vooroordelen, zoals de spreker, Prof. Alain Van Hiel, het 
noemde.
Een erg complex probleem, waarvoor een totaaloplossing niet 
bestaat. ‘Contact leggen’, waar onze professor op aanstuurt, is 
zeker oké, maar laten wij allemaal eerst al eens beginnen met 
verdraagza(a)m(er) te zijn en de zon voor iedereen te laten schij-
nen.

Dit gezegd zijnde, kijken we uit naar onze volgende activiteiten. 
In dit infoblad vinden jullie er een overzicht van. De voornaam-
ste zijn onze algemene vergadering van 12 maart e.k. met taart 
en koffie, maar ook onze tweedaagse reis naar Luxemburg is 
niet te versmaden. We noteren al 28 inschrijvingen. Niet talmen 
om ook jullie deelname te bevestigen, is dus de boodschap.
Ondertussen tellen we 137 leden, waarvan een 20-tal nieuwe. En 
we kijken uit naar nog enkele kandidaten. Een aantal andere, 
minder of meer trouwe leden, hebben hun lidmaatschap helaas 
moeten opzeggen om gezondheidsredenen, door opname in 
een WZC of ook nog, omwille van professionele bezigheden. We 
hopen toch enkelen onder hen weldra opnieuw te mogen ver-
welkomen.

En zo kunnen we langzamerhand beginnen denken aan ons vol-
gende werkjaar. Op 5 maart e.k. gaan we met het bestuur de no-
dige info opdoen op de jaarlijkse ervaringsuitwisseling, georga-
niseerd door onze koepel. We hopen met een goedgevuld dos-
sier vol boeiende lezingen en activiteiten terug te keren, zodat 
we jullie vanaf september alweer een interessant programma 
kunnen voorleggen.

Karel

WANDELEN
Iedere maandag. Start om 13.45 uur aan de kapel, 
Hertenbergstraat en Duisburgse steenweg.
TURNEN
Iedere donderdag van 10 tot 11 uur in Sporthal 
Diependal.

INFOBLAD



Do.12 maart
14u30

 
Zaal 

De Zevenster

Lezing “Over de namen van mensen, dieren en dingen”. 
Jan Vanroose, leraar van opleiding, verzamelt al meer dan een 
kwarteeuw informatie over de fascinerende wereld van namen van 
mensen, dieren en dingen, waarbij de klemtoon ligt op het bizarre en 
het grappige. Nederlandse woorden die hun weg vonden tot in Ja-
pan, straatnamen die een frivole geschiedenis blijken te verbergen, 
familienamen die niet altijd zijn wat ze lijken.
Aansluitend jaarlijkse statutaire vergadering met financieel verslag. 
Wij serveren taart en koffie.

Di. 21 
en 

     wo. 22 april

Tweedaagse reis naar Echternach-Luxemburg-Torgny en Orval
Programma en alle andere informatie, zie bijgevoegde pagina.
ATTENTIE: in de prijs van deze reis is de annulatieverzekering niet 
inbegrepen. Zonder deze verzekering ben je niet verzekerd voor de 
kosten van annulering als je onverwacht niet kunt vertrekken. Een 
gewaarschuwd mens telt voor twee.

        Vr. 12 juni 
     14 u.

     

Na ’40-’45 komt Studio 100 met een nieuwe versie van de succesmu-
sical “Daens”. Het verhaal is gebaseerd op het biografische boek 
“Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst 
vochten tegen armoede en onrecht” van Louis-Paul Boon.
De rijdende tribunes en decors van het pop-up theater in Puurs, zor-
gen voor een unieke voorstelling met o.a Peter Van De Velde, 
Jo Demeyere, Jelle Cleymans en Free Souffriau. 
Prijs: € 87 per persoon. Ticket 1ste cat., busvervoer en koude schotel 
inbegrepen. 
Inschrijving/betaling vóór 12 april.
Info bij O.Pintelon, tel. 02 767 73 55

P R O G R A M M A  maart 2020

Dinsdag 10 maart – 20u. Zaal De Zevenster
Lezing  – Nacht van de geschiedenis. “Het Zoniënwoud, onze grote natuurlijke buur” 
door prof. dr. Dirk Thijs Van den Audenaerde. 
Inkom Neos leden € 5.  Organisatie Davidsfonds-Tervuren, Davidsfonds-Wezembeek i.s.m. Neos Ter-
vuren. 

Woensdag 18 maart -14 u. Theaterzaal Warandepoort
Zangopvoering  -  “Eenzaam zonder jou”  met Lous Van den Heuvel en Herman Verbruggen. Ticket in 
voorverkoop: 14 €. Aan de kassa: 16 €. Organisatie: CC De Warandepoort en de SAR.

Zondag 29 maart – 10u30. Raadzaal. “De Zevenster”.
GROS in samenwerking met Davidsfonds en Neos nodigen u uit:
Lezing: De verhouding EU/AFRIKA door GEERT LAPORTE, onderdirecteur van de denktank ECDPM 
(European Center for Development Policy Management). Toegang gratis.

 Schoonmansveld, 18, Puurs

Neos Tervuren – Rekening BE61 4345 1675 9117


