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In dit nummer:

Wij melden het overlijden van

Henri Jean Verhaeren
1939 - 2022

Echtgenoot van Clementina Verlooy
---

Innige deelneming vanwege Neos Zemst 
aan familie en kennissen.

Wij melden het overlijden van

Agnes Winters
1941 - 2022

Echtgenote van Mathieu Weyers
---

Innige deelneming 
vanwege Neos Zemst aan familie en kennissen.

Voorwoord

Waarschijnlijk zijn we nu op weg naar het nieuwe nieuw. Het beetje
licht aan het einde van deze tweejarige miserie komt stilaan nader.
De lente is in aantocht, toch blijven wij nog voorzichtig tot de
volledige vrijgave van de coronamaatregelen. Al onze activiteiten,
zowel binnen als buiten, blijven coronaveilig ingericht. 

Corona  mag  onze  aandacht  echter  niet  afleiden  van  de  reeks
activiteiten die wij voor de komende maanden hebben voorbereid. 
Wij prijzen ons gelukkig voor het vertrouwen dat we van onze 211
leden krijgen en we werken verder om jullie een gevarieerd pro-
gramma van  activiteiten aan te bieden.

In de activiteitenkalender (laatste pagina) kan je zoals gewoonlijk
alle eerstvolgende activiteiten terugvinden.  Niet te vergeten, be-
langrijk, onze Lentedrink die onze Nieuwjaarshappening vervangt
en die eveneens gepaard zal gaan met de fotopresentatie van ons
bestuurslid/huisfotograaf Gilbert Maebe. 

Lees verder pag. 2
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1 maart 2022 - 14 uur - De Semse

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

DOORGAAN IN DE SEMSE OM 14 UUR. 

Leden betalen 5 €, niet-leden 7 €. 

H e r i n n e r i n g

2020 - 2021

met Gilbert MAEBE

Dinsdag 22 maart 2022 - 14 uur - WIK Zemst-LaarDinsdag 22 maart 2022 - 14 uur - WIK Zemst-Laar

NIEUWJAARSSRECEPTIE
en

FOTOGRAFISCH JAAROVERZICHT

brengen wij samen onder 1 thema

N ieuwe Lentedrink

De toegang is GRATIS

maar om cateringreden is het noodzakelijk je aanwezigheid te melden. 

Inschrijvingen liefst per email paul.cox2@telenet.be of telefonisch op nr 0497/105 349

Ook zijn we blij u te kunnen melden dat het pro-
gramma van onze Moezelreis voorbereid is en we
vertrouwen erop dat we met ons gezelschap in coro-
navrije omstandigheden naar Duitsland kunnen
reizen. 

De bestaande kennismakingsbrochure van Neos
Zemst, bestemd voor nieuwe leden, wordt herwerkt.
Deze brochure wordt aan de leden verstuurd en zal
beschikbaar zijn.

Wij onderzoeken ook of enkele wandelingen met
honden kunnen worden georganiseerd, meer hierover
in de volgende nieuwsbrieven. 

EEN OPROEP AAN HONDENLIEFHEBBERS:
Alle voorstellen voor geschikte wandelingen, zijn
welkom. Je kan ze doorgeven via ons mailadres
zemst@neosclub.be.

Samen met de nieuwe lente staan een hele reeks ac-
tiviteiten voor de deur. Wij hopen op jullie talrijke
aanwezigheid zodat we weer kunnen genieten van
het gezellig samenzijn. 

In bijlage ontvangt u ook uw nieuwe lidkaart(en).
Mochten ze er niet bij zijn, geef ons een seintje.
Wij blijven het herhalen: “BIJ NEOS ZIT JE GOED”.

Voorzitter, Alex Houthuys

Komt zo...
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Daguitstap - WOENSDAG 30 MAART 2022

Luxe boottocht van DRIMMELEN naar ROTTERDAM

Ontdek de skyline van Rotterdam

ROTTERDAM behoort tot de top 10 in de wereld van de te bezoeken steden! 
Wie aan Rotterdam denkt, denkt aan futuristische architectuur, kunst, de haven 

en talrijke horecazaken en winkelmogelijkheden.

PROGRAMMA:

Vanuit onze opstapplaats in Weerde rijden wij met een
Lauwers Reizen autocar naar Drimmelen in Nederland,
waar we zullen inschepen op de boot met bestemming
de haven van Rotterdam.

-  Om 10.30 uur worden wij er ontvangen met 2 x koffie
en een croissant met boter en jam.

-  Omstreeks 11 uur, wanneer iedereen aan boord is 
worden de trossen losgegooid.

-  Omstreeks 13 uur serveert de bemanning een 
heerlijke SCHEEPSLUNCH bestaande uit:

-  Huisgemaakte soep.

-  Vijf soorten brood, krentenbrood, cake en kruidkoek.
-  Vier soorten vleesbeleg en vier soorten kaas.
-  Paté, een warme snack, huzarensalade, kip/kerriesalade 
en eiersalade.

-  Diverse zoet beleg.
-  Koffie en thee naar believen.

-  In de namiddag naderen we Rotterdam en genieten
we van de prachtige skyline van deze moderne
wereldstad.

-  Omstreeks 16 uur leggen we aan in Rotterdam en 
maken we met onze gids een korte wandeling door 
het centrum.

-  Na nog even vrije tijd verlaten we rond 18 uur deze 
schitterende metropool, richting Weerde.

INBEGREPEN: -   Vervoer met Luxe Lauwers autocar.
-   Ontvangst met 2 x koffie en croissant.
-   Middagmaal: scheepslunch.
-   Vaartocht Drimmelen / Rotterdam.
-   Stadswandeling met gids.
-   BTW en wegentaksen.

PRACTISCHE INFORMATIE:
Kom stipt om 8.15 uur (vertrek + 8.20 uur) op de par-
king bij d’Oude School in Weerde. Samen nemen wij dan
de bus van Reizen Lauwers die ons heen en terug zal
brengen. 
Kostprijs: 70 € voor leden, 75 € voor niet leden.
Inschrijven door betaling vóór 04/03/2022 op rekening
van Neos Zemst met vermelding van het aantal personen
en SKYLINE ROTTERDAM.

Gezien de actuele coronabeperkende richtlijnen is
het dragen van een mondmasker in de bus verplicht. 
Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie
kan deze daguitstap geannuleerd worden. 

Mocht dit het geval zijn dan garandeert Reizen
Lauwers ons volledige terugbetaling van de 

betaalde som per persoon.

WANDELEN

Battel - 6 januari

Keerbergen - 20 januari



* 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 Geannuleerd 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 Lentedrink Wik-lokaal 14.00 AANWEZIGHEID MELDEN 0497 105 349 paul.cox2@telenet.be
woe 30 maart Boottocht Rotterdam 8.15 4 maart 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be
di 5 april Paul Broos De Semse Info volgt
do 7 april Dauwwandeling Hombeek-Heike Info volgt
za 9 april Grüsse aus Wien Antwerpen Afgesloten Volzet 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com
ma 2 mei Lemmensinstituut Leuven 20.00 2 maart 0472 656 178     luc.deheyder@telenet.be
3 - 6 mei Moezelreis Duitsland Afgesloten 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:      10 februari

24 februari

10 maart

Het petanquen wordt 

opnieuw opgestart onder de

op dat ogenblik geldende 

Coronavoorschriften.
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Donderdag 17 februari 2022 - Ronsdonk-wandeling in Boortmeerbeek.
(Zie vorige Nieuwsbrief)

Vertrek en P: Sint Antonius kerk Dorpplaats Boortmeerbeek te 13.30 uur.

Wij volgen de nummers 2 - 20 - 21 - 510 - 509 - 22 - 20 - 2 over een afstand van 5 km.

Donderdag 3 maart 2022 - Hofstade. Samenkomst parking Ontmoetingscen-

trum aan de Zemstsesteenweg te 13.00 uur. We volgen de nummers 847 - 849 - 852

- 851 - 850 - 848 - 847 van het wandelnetwerk Vlaams-Brabant Demer en Dijle over

een afstand van 6,2 km. Dit leidt ons door de Gasthuishofweg naar de Balkweg,

Balkvoetweg, Vaartdijk, Vijverlaan, Wielendreef, Ambroossteenweg, Hofstadeveld,

Eikestraat en terug naar ons vertrekpunt. Bij Carinne op de hoek van de Tervuurse-

steenweg kan er voor zij die daar zin in hebben nog een staartje aan gemaakt worden.

Donderdag 17 maart 2022 - Weerde. Samenkomst aan de kerk te 13.30 uur. We

volgen de nummers 840 - 839 - 834 - 824 - 842 - 841 - 840 van het wandelnetwerk

Vlaams-Brabant Demer en Dijle over een afstand van 7,2 km. 

Dit leidt ons van de kerk naar de Dorpsstraat, Hauwlandweg, Huidevetterstraat,

Damvoetweg, Heidestraat, de vijver en terug naar de kerk. In 't Schoon zicht kunnen

we nog wat napraten bij een frisse pint.

Op maandag 2 mei organiseert Neos Vlaams Brabant een exclusief concert
in het Lemmensinstituut - Campus Leuven. Start om 20 uur.

De studenten brengen het beste
van zichzelf op het podium. Het
programma van die avond is on-
voorspelbaar en uiteenlopend,
van klassiek tot jazz, van solo tot
combo, maar met één rode

draad: passie voor het podium, de wil om muziek te delen!

Vijf euro van het deelnamegeld zal gestort worden  aan  Luca,
ter  financiering  van  het eindexamenconcert,  waarmee  een
semi professioneel  ensemble  betaald  kan  worden.  Als
tegenprestatie krijgt Neos visibiliteit in de interne en externe
communicatie van het Lemmensinstituut. Een unicum in
Vlaanderen!

Na het concert worden de aanwezige Neos-deelnemers in de
loge van het Lemmensinstituut uitgebreid verwend met een
verzorgde “bevrijdings-receptie”.

De prijs werd beperkt gehouden in verhouding
met hetgeen wordt aangeboden en werd vast-
gelegd op 20 € p/p, all-in. 

Er zijn echter maar 330 plaatsen beschikbaar.

WIJ OPTEREN VOOR EEN CARPOOLING NAAR LEUVEN. ER IS

PARKEERGELEGENHEID VOOR DE ZAAL, LEMMENSBERG 3, TE
3000 LEUVEN.

INSCHRIJVEN
vóór 2 maart 2022 door 
betaling van 20 € p/p
op rekening van Neos
Zemst met vermelding
van het aantal personen
en “Lemmensinstituut”.


