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In dit nummer:

Voorwoord
Laten we na twee jaar opgescheept te zitten met die vervelende beestjes,
toch optimistisch blijven en met volle teugen aan een nieuw jaar beginnen.
Bij dit begin van het nieuwe jaar wensen wij jullie in naam van het bestuur een
gelukkig, gezond en actief nieuw jaar.

Wij danken ook iedereen die, ondanks het voorbije coronajaar 2021 hun lid-
maatschap hebben vernieuwd. Dank ook aan onze nieuwe leden, dat jullie zijn
toegetreden tot onze familievereniging. Activiteiten die geannuleerd werden in
het voorbije jaar zullen indien mogelijk  in 2022 heropgestart worden. Wij zullen
het onmogelijke doen om 2022 succesvol te laten verlopen.

Wij  werken  verder  aan  de  heropstart  van  de  buitenactiviteiten  en  blijven
andere projecten plannen. Eens komt de dag dat we zonder problemen terug
kunnen samenkomen, feesten enz. In onze activiteitenkalender vinden jullie dan
ook wat momenteel gepland en/of geannuleerd werd. Raadpleeg deze dan ook
zoveel mogelijk. 

Onze Nieuwjaarsdrink van 7 januari 2022 en het fotografisch overzicht hebben
wij spijtig genoeg moeten verplaatsen naar dinsdag 22 maart 2022 onder de
naam NIEUWE-LENTE-DRINK. Terwijl  jullie genieten van een lekker hapje en
een drankje zal Gilbert Maebe, bestuurslid en huisfotograaf u graag, alle foto’s
door hem gemaakt tijdens één van onze evenementen over de periode 2020-
2021 laten zien en bespreken.

Onze Moezelreis van 03 mei tot/met 06 mei 2022 zal volgens de dan geldende
coronamaatregelen veilig georganiseerd worden. Let wel slechts bij voldoende
deelnemers! Zoals reeds dikwijls aangehaald:  

Geniet dus van het komende jaar samen met ons. Het is onze vurige wens dat
onderstaande rode draad doorheen onze activiteiten mag blijven lopen.
“Vroegere onbekenden zijn vandaag goede vrienden geworden en laten
wij samen genieten van onze gemeenschappelijke interesses”.

Alex Houthuys, voorzitter

Bij Neos Zemst “zit” je goed.
Omdat we mekaar 

minder zien 
probeert het bestuur 
het contact met de 
leden te bestendigen 

via 
Extra Nieuwsbrieven.

---
Hou jullie mail-post 

in het oog. 
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WANDELEN
Gezellig  

Gezond  
Goedkoop

Melsbroek, 16 december 2021

Pareltjes 

van 

woord-

spelingen

van onder 

de 

kerstboom

Mensen die nooit wat geven, 
daar krijg ik wat van.

----------
Een man maakt je eerst het hof 

en leidt je dan om de tuin.
----------

Toen ik de prijs van de sla zag, 
kreeg ik een krop in de keel.

----------
De "cursus lassen voor beginners”

is afgelast.
----------

Bij de slankheidsclub zijn drie nieuwe
leden aangekomen. 

Maar er zijn er ook drie afgevallen.
----------

Er valt iets over te zeggen, 
als je niets te zeggen hebt.

----------- 
Een van de twee drielingen vierde 
op de vijfde van de zesde maand 

zijn zevende verjaardag.

Als je niet buiten roken kunt, 
ga dan maar buiten roken.

---------
Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta,

zal ik mij daarbij neerleggen.
---------

Wat doen weekdieren in het weekend?
----------

Het grote aantal werkongevallen 
in de houtzagerij 

wordt veel te gemakkelijk door de
vingers gezien.

-----------
Bij de geboorte van hun eerste kind 
worden man en vrouw op slag ouder.

-----------
Roken: het blijft een teer onderwerp.

-----------
Beroepskeuzeadvies: 

Word bokser, meer kans op slagen.

Langs enkele kerkwegjes, tussen de tuinen, stappen 21 wande-
laars langs de lange zandstenen muur van het vroegere klooster
en MS-kliniek naar het Floordambos. Links en rechts van de
wandelweg zien we al een voorproefje van wat ons straks te
wachten staat: water en modder. 
Ondanks het niet aflatende geruis van de autosnelweg genieten
we van de rust en van de zon over de lange weg langs de
bosrand. Eens voorbij het kasteel van Huyenhoven wacht de
doortocht door het bos. Zoals vooraf was gewaarschuwd lag dit
stukje van het parcours er vrij modderig bij. Iedereen is er toch
zonder kleerscheuren door gekomen. 
Terug tussen de velden zien we enkele opvallende gebouwen

van de luchthaven vlakbij. Wij ronden de wandeling af door
enkele kleine straatjes in het dorp, waar de zandstenen huisjes
alom vertegenwoordigd zijn. Zandsteen die hier ter plaatse uit
de grond werd gehaald. Ook de kastelen van Boetfort en De Bra-
bantse golf en de kerk zijn uit deze zandsteen opgetrokken.
Na 7 km rest ons nog een drankje ter afsluiting. Omdat het café
“Onder de toren” uitzonderlijk gesloten was, zijn we naar de Bra-
bantse golf getrokken, waar we uitzonderlijk vriendelijk werden
ontvangen en het zo lang uitgehouden hebben tot het donker
was. Een toffe wandeling met natuur, velden, bossen en mooie
gebouwen. 
Moe maar voldaan trokken we huiswaarts. Tot de volgende! 
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en NIEUWJAARSRECEPTIE

FOTOGRAFISCH JAAROVERZICHT met Gilbert Maebe

voorzien op dinsdag 1 februari, wordt verplaatst naar

dinsdag 22 maart 2022.

Dezelfde activiteit, met als thema: Nieuwe-Lente-Drink
Meer info in de volgende Nieuwsbrief 

1 maart 2022 - 14 uur 
De Semse

Jean DEWAERHEID

“Napoleon 200 jaar later”

Wat begon als een postzegelverzameling heeft ondertussen geleid tot vier
boeken. Jean Dewaerheid is gepassioneerd door de Franse keizer Napoleon,
die exact tweehonderd jaar geleden overleed, maar nooit heilig zal worden
verklaard. Jean is geboren en getogen in Machelen. Hij was docent in het
Franstalig  Hoger  Onderwijs  La  Haute  Ecole  Lucia  de  Brouckère,  waar  hij
Nederlands gaf.

Op dinsdag 1 maart 2022 komt Jean Dewaerheid ons vertellen

over “Napoleon 200 jaar later”
DEZE VOORDRACHT ZAL, UITERAARD ALS DE CORONAMAATREGELEN HET TOELATEN, 

DOORGAAN IN DE SEMSE OM 14 UUR. 

Laat u verrassen door een boeiende voordracht. Ik ben benieuwd wat we nog
meer kunnen te weten komen over een man die wij slechts kennen van “De
slag van Waterloo”. Zijn jullie even benieuwd als ik, kom dan naar De Semse.
Er zijn geen inschrijvingen, leden betalen 5 €, niet-leden 7 €. 

1/2 dag bezoek op 
woensdag 16 februari 2022 

Het Nationaal Museum 
van Douane en Accijnzen
(MINIMUM 20 INSCHRIJVINGEN MET MAXIMUM 25)

Dit  museum  belicht  de  werking  van  de  Administratie  van  Douane  en
Accijnzen sinds het ontstaan van België. Er wordt onder meer gefocust op
wat in het verleden gebeurde aan de grenzen maar ook de huidige wer-
king aan de steeds veranderende grenzen wordt getoond.  
Het  museum  heeft  een  collectie  met  onder  meer  in  beslag  genomen
goederen en smokkelvoorwerpen. Achter ieder voorwerp, document en
iedere foto schuilt een verhaal: over inventieve geesten en
speurneuzen, over  fraude  en  haar  bestrijding,  over  kat- en  muis-
spelletjes,  over  harde confrontaties...

Samen met één of twee gidsen maken wij een rondleiding die 
ongeveer 1.30 uur in beslag zal nemen. 

HET DOUANE MUSEUM PRAKTISCH:
(ONDER VOORBEHOUD VAN NIEUWE CORONABEPERKINGEN):

Vertrek: Stipt 8.30 uur op de parking van 
“d’Oude School” Dorpsstraat aan
nr 87 Weerde.

Bij aankomst genieten wij van een lekker
kopje koffie, inbegrepen in de prijs 
(ONDER VOORBEHOUD VAN NIEUWE CORONABEPERKINGEN).
Terugkomst in Weerde verwacht rond 

12.30  uur.
Prijs: 25 € leden, 30 € niet-leden.
Inschrijven: Gelieve het bedrag te storten

vóór 3 februari 2022 op de 
rekening van Neos Zemst.

CORONA REGELS:
MONDMASKER OP DE BUS EN TIJDENS

HET MUSEUMBEZOEK VERPLICHT.
CORONAVACCINATIE MET INBEGRIP BOOSTERPRIK.



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS
2022 Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

wo 16 februari Douanemuseum Antwerpen 8.30 3 februari 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be

di 1 maart Napoleon 200 jaar later De Semse 14.00 Ter plaatse 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com

di 22 maart Nieuwe-Lente-Drink Wik-lokaal Info volgt

xxxx maart Boottocht Rotterdam Info volgt 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be

3 - 6 mei Moezelreis Duitsland 15 januari 0476 403 187     leonwilms@skynet.be

zo 4 september Senioren Fest Antwerpen Info volgt

13-17 september Meerdaagse reis Info volgt

Wandelen:
1ste en 3de donderdag     - 13.30 uur (winterperiode)

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706
Petanque:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK
Spiltstraat 280 

Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be 

0476 403 187

Contact: fr.andries@skynet.be

0478 349 866

Donderdag:   13 januari

27 januari

10 februari

Het petanquen wordt 

opnieuw opgestart onder de

op dat ogenblik geldende 

Coronavoorschriften.

Veranderingen 

worden 

tijdig per mail 

mede gedeeld.
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Donderd. 20 januari 2022 - Piervenshoekwandeling - Keerbergen: 6 km
Parking: Piervenshoekstraat voorin links. We gaan deze keer iets verder van onze

thuisbasis vandaan. Het is een wandeling in het Noord-Dijleland.

Piervenshoek zou uit de 17e eeuw stammen en betekent hoek van de paardenweide. 

We passeren langs restanten van struikheide, een 500 jaar oude eik, de uit de 18e

eeuw stammende Kruishoeve en de Hansbrug. We volgen de sterk meanderende

Dijle die ons opnieuw brengt waar we vertrokken.

Vlakbij is er gelegenheid om bij te tanken tegen uitdroging.

Donderdag 3 februari 2022 - Sport Vlaanderen Hofstade.
Vertrek en Parking: zwemdok Hofstade te 13.30 uur.

We verlaten de parking en steken de Tervuursesteenweg over, we betreden het

domein en volgen het pad langs de spoorweg tot een afslag naar rechts.

Tussen verschillende vijvers vervolgen we richting museum dat we passeren aan onze

rechter zijde.

Via het fietspad langs de gracht passeren we de grote speeltuin en volgen het pad

langs de grote vijver om te eindigen waar we begonnen na ongeveer 5 km.

Donderdag 17 februari 2022 - Ronsdonk-wandeling in Boortmeerbeek.
Vertrek en P: Sint Antonius kerk Dorpplaats Boortmeerbeek te 13.30 uur.

Stevig schoeisel kan nuttig zijn bij vochtig weder.

Ronsdonk is een samengesteld woord van Ronse: wil zeggen "gerimpeld" en een

"donk" is een zanderige verhoging in moerasgebied.

De wandeling is 5 km lang en loopt langs betonpaadjes en veldwegjes.

Kort na de start volgen we het pad langs de spoorweg Leuven-Mechelen, slaan links

af in de Dreef en gaan door tot de Hollaken. We keren terug tot de Meerbemdweg tot

aan onze startplaats. Na de wandelingen vinden we wel een gelegenheid om wat na

te keuvelen bij een al of niet alcoholisch drankje.


