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De lente is er vroeger dan voorzienE
maar bij Neos zijn er permanent
lentekriebelsE

Januari en februari hebben al heel wat Neos-activiteiten op

hun kalender zien verschijnen. Voor ieder wat. Wij zien met

plezier het ledenaantal aangroeien en ook de deelname

aan onze diverse activiteiten kent een toenemend succes.

Het grote aantal leden verwachten ook van het bestuur een

vlotte en efficiënte organisatie. Wij doen hier zeker ons

uiterste best voor. Toch is het ook begrijpelijk dat een

grote groep leiden strakke afspraken vraagt.

Ik herhaal dus nogmaals aan allen dat alle juiste informatie

betreffende activiteiten enkel en alleen in de nieuwsbrief te

vinden is. Onnodig dus te luisteren naar verhalen van

vrienden die het weten van horen zeggen of die raden naar

wat er moet komen. Onnodig ook om zomaar naar diverse

bestuursleden te bellen. Zij zullen u altijd met plezier 

aanhoren maar niet altijd kunnen helpen. Alleen de 

organisator van een activiteit heeft de volledige informatie.

Mocht je aan iets twijfelen, aarzel niet deze persoon te 

contacteren. De naam is steeds vermeld in de 

aankondiging en de activiteitenkalender. Ieder bestuurslid

heeft zijn takenpakket en kan, in principe, alleen over zijn

domein met kennis van zaken praten.

Als iedereen zich aan deze discipline houdt zal onze 

organisatie nog beter kunnen functioneren.

In deze nieuwsbrief staan weer enkele nieuwe activiteiten

voor de komende weken en ook de gedetailleerde

aankondiging van onze meerdaagse reis naar Engeland, in

september. Als je mee wil lees dan de informatie op de 

bijsluiter met al je aandacht.

Ik wens jullie allen veel leesgenot en hoop jullie talrijk te 

begroeten op onze activiteiten.

Intussen snellen wij vooruit naar carnaval en horen de

paashaas misschien al in de verte zingenH 

Je weet nooit met deze vroege lentedagen.

Albert Cluckers, voorzitter

Arthur RAU
1944 - 2019

weduwnaar van mevrouw Nelly REUSENS

Woonachtig in Zemst

Wij melden het

overlijden van



2

WAT Voorbij IS...

Op dinsdag 16 januari 2019 organiseerde Neos Zemst een bezoek bij bakkerij Van

Eeckhout in fusiegemeente Zemst-Hofstade.

Als derde generatie warme bakker is Marc Van Eeckhout er zich van bewust dat om

succesvol te blijven, een permanent nadenken, creëren en duurzaam ontwikkelen

van nieuwe werkmethoden noodzakelijk is. Hij vertrekt van het idee dat goed brood,

om voluit te smaken, eigenlijk geen beleg nodig heeft. Dit idee, gekoppeld aan een

bewust omgaan met het milieu, is de uitdaging waar Marc en zijn echtgenote ten

volle voor gaan. 

Hun zoektocht resulteert in, wat zij noemen, “het traagste brood”. Een brood

gemaakt van een deeg dat in 5 rustmomenten tot ontwikkeling komt. 

Verschillende soorten werden ons als proevertje aangeboden. Lekker. Het brood

wordt dagvers te koop gesteld in meerdere varianten.

Het was een aangename ontdekking van een “traag brood” met een rijke intense

volle smaak. Het moet niet altijd ver weg zijn om interessant te zijn.

16 januari

Bakkerij 
Van Eeckhout

Leden die aan Neos-activiteiten deelnemen ontmoeten er geregeld

Gilbert Maebe, vaak met een fototoestel in aanslag.  Dit resulteert

in een pak foto’s, die Gilbert minutieus selecteert en catalogeert. 

Hij stelt deze foto’s graag ter beschikking aan de club. Daarom

deze fotoshow, waar hij een selectie foto’s toont en van passende

commentaar voorziet. Zo weet hij een sfeer te creëren, eigen aan

de organisatie en clubmentaliteit.

Aan de reacties te zien en de commentaren te horen kunnen wij

concluderen  dat  wij  goed  bezig  zijn.  Vele  getoonde  en  ook

andere foto’s en clubactiviteiten kan men terugvinden op

“www.neoszemst.be”.

Dinsdag 5 februari 2019

Fotoshow Neos-activiteiten

Op 31 januari luisterden wij naar Tom Zwaenepoel

“Achter de schermen 
van het Vaticaan”, 

Dat was het onderwerp van de heel erg gewaardeerde 

voordracht van Prof. Tom Zwaenepoel.

Wij waren voor één keer, omwille van praktische redenen,

uitgeweken naar het “Hof van Laar” en de zaal was bijna

te klein om de 70 leden/luisteraars een plaats te geven.

Een namiddag is uiteraard te kort om alles wat we wilden

weten te vertellen. 

Prof. Zwaenepoel slaagde er nochtans in, op een aangename doch volledige manier, 

een aantal interessante facetten te beschrijven van het leven achter de muren van het Vaticaan. 

Ook de leidraad van het beleid van de huidige paus, vergeleken met bepaalde voorgangers, werd belicht.

De conferentie had nog lang kunnen duren en de interesse was heel groot.
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WAT NOG Komt...

Men kan nog altijd inschrijven in groep van 4 
of individueel. 
(zie vorige nieuwsbrief)

De toegang is vrij voor supporters en sympathisanten.

Kom samen met Neos-genoten genieten van een prettige namiddag.

Dinsdag 12 maart 2019 - Amadeus  Zemst-Bos - 14.00 uur

Neos Zemst

Donderdag 4 april 2019 - 6.30 uur - stevig schoeisel en warme kledij vereist

Afstand: 6 km 

Vertrek: wandelaars komen samen om 6.30 uur op de parking in de buurt van het Ontmoetingscentrum, 

Zemstsesteenweg, Hofstade

Ontbijt: in het parochiecentrum, achter de kerk, om 9.00 uur (ook voor niet-wandelaars).

Deelname:   Dauwwandeling met ontbijt of ontbijt alleen: € 12 (leden) en € 15 (niet-leden)

Inschrijven: bedrag over te schrijven op de rek. van Neos-Zemst en dit vóór 26 maart 2019 met vermelding 

"Dauwwandeling met ontbijt + aantal personen" en/of "Enkel ontbijt + aantal personen"

DAUWWANDELING
met  ontbijt  in HOFSTADE

Herinne
ring

Zaterdag 
12 oktober 2019

(circa 14.30 uur)

Het uur wordt later bevestigd.

Ook (grote) kleinkinderen zijn

van harte welkom.

Omwille van het succes
wordt er een bijkomende

voorstelling 
georganiseerd.
De enige vereiste:

De tijd die Neos Nationaal 

krijgt om alles rond te krijgen,

is beperkter dan anders. 

Daarom wordt NIET gewerkt met

reservaties, maar de betaling

geldt, onder voorbehoud van 

aanvaarding van Neos Nationaal.

Ticket 

categorie 1 

met 

busvervoer: 

68 € p/p.

INSCHRIJVEN

via rekening

Neos Zemst 

met vermelding 

40-45

vóór 22 maart

2019.

EXTRA VOORSTELLINGOp 9 april is hij er weerE.. 

Marc Brillouet
komt naar Neos Zemst.

Wij herhalen deze activiteit nog in onze

volgende nieuwsbrief maar noteer 

alvast de datum en de locatie.

--

Op 9 april, om 14 uur, brengt 

Marc Brillouet de muzikale 

“Viva Vlaanderen”.
--

Meer hierover in onze volgende 

nieuwsbrief.

De conferentie gaat uitzonderlijk

door in 

“d’Oude School” in Weerde.



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingActiviteitenplanner *

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK 

Spiltstraat 280

Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be

0476 403187

Donderdag 28 februari

14 maart

28 maart

Petanque:

Wandelen: 1ste en 3de donderdag - 13.30 uur

Verantwoordelijke:

gilma171@outlook.com - 0476 893706

Donderdag 7 maart - Schiplaken, wandeling WO 1.
De wandeling vertrekt in de onmiddellijke omgeving van de kerk. 

Vertrek aan de kerk van Hever-Schiplaken om 13.30 uur.

De wandeling loopt langs de Gottendijshoeve, St.-Isidorushoeve, Snack-

harendreef, Meerbeeksebaan, Kasteeldreef, Kasteel van Schiplaken en

eindigt bij de begraafplaats van 90 militairen. Afstand  5,5 km.

Donderdag 21 maart - Muizen, Mechelsbroekwandeling. 
De wandeling vertrekt aan de Dijlebrug in Muizen om 13.30 uur.

Via verharde en niet-verharde landwegen langs de Dijledijk en de 

Nekkervijver met mooie vergezichten en een kijkhut, om vogels te spotten, 

komen we terug aan ons vertrekpunt. Afstand 5,6 km.

Donderdag 4 april - DAUWWANDELING met ONTBIJT,

in Hofstade - afstand 6 km. Zie pag. 3

NEOS

Naar jaarlijkse gewoonte 

maken de petanquers, 

bij de aanvang van 

een nieuw jaar, hun 

spaarvarken leeg. 

En of het gezellig was?...  

MEERDAAGSE REIS 

5 dagen /4 nachten     

ENGELAND - de  COTSWOLDS
Zondag  8  t /m donderdag 12 september 2019

Zie 

folder 

in bijlage

7 februari

WANDELEN

Weerde

*

14 februari

PETANQUEN

Zemst-Laar

Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking VERANTWOORDELIJKE

di 12 maart Quiz Neos Zemst Amadeus 14.00 1 maart Per groep max. 4 albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123

za 16 maart Grüsse aus Wien Antwerpen 16.00 Afgesloten Neos Nationaal infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899

do 4 april Dauwwandeling Hofstade 6.30 26 maart gilma 171@outlook.com - 0476 893 706

di 9 april Marc Brillouet Weerde 14.00 Vrij d’Oude School albertcluckers@gmail.com - 0468 597123

30 april - 3 mei Moezelreis Duitsland Info volgt Afgesloten leonwilms@skynet.be - 0476 403 187

8 - 12 september Meerdaagse Reis Engeland Zie bijgevoegde folder gust.lut@gmail.be - 0478 441 322

za 12 oktober 40-45 Puurs + 14.30 22 maart Info volgt infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899


