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Gewezen ondervoorzitter Neos Zemst

Innige deelneming 

vanwege Neos Zemst aan familie en kennissen.

Moge de steun van alle vrienden een troost zijn.

*

Woonachtig in Hofstade

De lente en de zomer zijn seizoenen waar iedereen

naar uitkijkt. Alles bloeit open en herleeft. Terug

buitenkomen doet deugd.

Neos Zemst is er volledig klaar voor. Jullie ook?

Op 9 april ging, met Marc Brillouet, de laatste conferentie van dit werkjaar

door.

Nu staan de wandelingen en het petanquespel in het zonlicht. Er is geen

enkele voorinschrijving vereist en het kost niets. Steek dus eens je handen uit

de mouwen of strek je beentjes en doe mee. Alle informatie vind je altijd in de

nieuwsbrief.

De uitstap naar Lessines is een aanrader. De informatie over de dagac-

tiviteit vind je verder in deze nieuwsbrief. Op het einde van de maand

verwacht de Moezel een bus vol “Neossers” uit Zemst.

De dauwwandeling, van enkele dagen geleden, trok weer heel wat deelne-

mers. De frisse morgen en de overvloed aan dauw hebben die dag de honger

aangescherpt. Van het bijbehorend ontbijt werd gretig genoten.

En zo loopt ons programma verder. Aangename activiteiten, voor elk wat wils,

met gelijkgestemde dorpsgenoten. Een boeiende wereld om te ontdekken en

samen van te genieten op een ondernemende en ontspannen manier.

Waar kun je nog beter zijn dan bij Neos Zemst?

Albert Cluckers, voorzitter

Zijn jullie 

klaar 

voor de 

zomer?   ...Wij

wel!
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WAT Voorbij IS...

21 maart  -  Muizen

Grüsse aus Wien
Op zaterdag 16  maart  namen 15 Zemstse  “Neossers” deel aan

het  concert  Grüsse  aus  Wien  in  “de  Singel”  in  Antwerpen. Dit

was een organisatie van Neos nationaal.

DE LUNCH: Vol-au-vent met sla en frieten werden eerst gretig 

verorberd in een restaurant in Kontich. Daarna zette een

colonne bussen zich in beweging naar de Singel.

Op de vooraf voorziene genummerde plaatsen vond iedereen

gemakkelijk zijn plaats en werd er genoten van de muziek. 

Het orkest, 50 man, was voor de gelegenheid versterkt door een 50-koppig koor uit Zaventem. Met een fan-

tastische sopraan en een gelijkwaardige tenor, beiden uit Oostenrijk, afgewisseld door 2 Belgische nachtegalen,

was het genieten van het begin tot het einde. Ook het optreden van een stel balletdansers was van een ongeziene

kwaliteit. Het hoogtepunt voor velen was de solo van een harpiste.

Iedereen ging met een tevreden gevoel huiswaarts en dacht reeds aan de volgende “Grüsse aus Wien”.

4 april 

Dauwwandeling

Voor de 8e maal organiseerde Neos Zemst een

dauwwandeling. Ditmaal verkenden we in Hofstade

de streek tussen Zenne en Baarebeek. Het is een

uitgestrekt  prachtig  land-  en  bosgebied  waarin

verschillende wandelingen zijn uitgestippeld.

Er waren meer dan 60 inschrijvingen waarvan voor

de helft het vroege startuur geen hinderpaal was

om  mee  te  wandelen.  Het  weer  was  ideaal,

met  een  ochtenddauw  die  ons  van  in  de  verte

begroette. 

WANDELEN, met stijgend succes steeds verder op...

Kortom, het was een geslaagde organisatie met aansluitend een prima eetmaal.

Tijdens het ontbijt hoorde ik luidop dromen om nog meer van zulke themawandelingen te organiseren.
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WAT NOG Komt...

Na het succes van vorig jaar organiseert Neos opnieuw een

We wandelen in de voormiddag en gebruiken daarna de lunch.

Er zijn 2 mogelijkheden: 

- Vertrek wandeling: 10 uur aan de Zennehoeve.

- Samenkomst voor LUNCH om 12 uur.

Parking voor beide activiteiten: Links van de Zennehoeve

HET  MENU: Koude schotel

Halve kip met sla, appelmoes, frieten

Chocoladeschuim

Eén frisdrank of pils biertje (wijn of speciale bieren zelf te betalen).

Kostprijs: 25 € voor leden, 35 € voor niet-leden.

Inschrijven door betaling vóór 6 mei 2019 op rekening van Neos Zemst.

Voor de wandeling alleen is vooraf inschrijven niet nodig.

Combi-wandeling

TENTOONSTELLING Vrijdag 17 mei 2019  - 14.30 uur -  Bozar-Brussel

Praktische informatie:
We komen samen aan de ingang van de Bozar om 14 uur. Elkeen koopt zijn eigen vervoerbewijs. 

Aanvang rondleiding: 14.30 uur

Deelnameprijs (inkom + gids): leden 22 €; niet-leden 25 €.

Inschrijven door storting van de deelnameprijs vóór 6 mei 2019 op rek. van 

Neos Zemst met vermelding “Tentoonstelling”.

Bernard van Orley was één van de absolute top- kunstenaars van de Renaissance in de Lage Landen.  Deze
tentoonstelling  is  de  allereerste  grote  monografische  tentoonstelling  van  deze  16e eeuwse  kunstenaar  die  een
spilfiguur was van de renaissance waarin Bruegel opgroeide en werd gevormd.  

Van Orley was schilder aan het hof van Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije. Hij werd overladen met
opdrachten en kwam al erg jong aan het hoofd van één van de grootste ateliers van zijn tijd. 
Zijn werk stond in constante dialoog met dat van zijn tijdgenoten als Albrecht Dürer en
Raphaël en omvat, naast religieuze taferelen en portretten, ook wandtapijten en glasramen.
Voor het eerst worden de werken van Orley uit alle hoeken van de wereld samengebracht
in één tentoonstelling. DIT IS EEN HISTORISCHE KANS OM DEZE BRUSSELSE MEESTER TE (HER)ONTDEKKEN. 

Donderdag 16 mei 2019

De Zennehoeve
Hooiendonkstraat 109

2801 Heffen

De wandeling verloopt over een 

afstand van 7,8 km over geasfalteerde

wegen in de omgeving van de Zenne,

het kanaal Leuven–Mechelen en de

nabijgelegen potpolder.

Daguitstap:  Dinsdag 28 mei naar DE OMGEVING VAN BERGEN
We bezoeken het unieke 

"Hôpital Notre-Dame à la Rose" in Lessines.
De  oorsprong  van  dit  hospitaal  gaat  terug  tot  de 13de  eeuw.

In 1242 wordt het gasthuis opgericht en het beheer wordt toe-

vertrouwd aan een congregatie van de Zusters

Augustinessen. Aan zieken en armen zullen

deze religieuzen gedurende bijna 8 eeuwen de

nodige zorgen verstrekken.

Dit van mysterie doortrokken oord heeft een

parcours van wel 20 zalen. De Nederlandsta-

lige gidsen zullen ons meer vertellen over de

authentieke en kostbare kunstvoorwerpen,

medische instrumenten uit andere tijden, en de rijke farmaceutische

verzamelingen. We starten dit bezoek met een koffie en biscuits en

eindigen met een lunch in één van de mooie gerestaureerde zalen.

Het MENU bestaat uit: Vis, dobbelsteengroentjes en Hertogin-

nenaardappelen. Chocoladeschuim.

Drank inbegrepen: 1 glas wijn, water, koffie of thee.

In de namiddag rijden we met een gids, via de

steengroeven in de buurt, naar Ath.
Gigantische personages trekken hier de aandacht van

de toeristen. We bezoeken het "Reuzenhuis". Heel het

jaar door heerst er hier een

feestsfeer. Hier legt men uit hoe

een reus  wordt ontworpen, het

draagsysteem en de overlever-

ing van generatie tot generatie.

We sluiten deze dag af in het

Reuzenhuis met een streekpro-

duct: Mastelletaart met koffie of

een Gouyassebier. De terugreis is voorzien om 18 u.

Vertrek: 7.30 u op de parking van "d'Oude School"

Dorpsstraat Weerde. (tegenover huisnummer 87)

Terugreis: vertrek om 18 u.

Prijs: 65 € voor leden en 75 € voor niet-leden. All in.

Gelieve dit bedrag te storten op rekening van 

Neos Zemst vóór 15 mei. ( zie nr. op voorpagina)



* 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 403 187

Contact:

fr.andries@skynet.be

0478 349 866

Donderdag 25 april

9 mei

23 mei

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

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 18 april - Klein Willebroek - We vertrekken aan het Sashuis
in het centrum van Klein Willebroek te 14.00 uur. De afstand bedraagt 

5,8 km. Stevig schoeisel is gewenst na vochtig weder, omdat we door het

mooie "Broek De Nayer” en het “Biesenbroek" wandelen.

Donderdag 2 mei - Geen wandeling - Moezelreis

Donderdag 16 mei - COMBI-WANDELING - zie pag. 3

Donderdag 6 juni - STROPERSPAD - Eppegem

Vertrek en aankomst aan de Waterleest, Waterleestweg 20, Eppegem. De

afstand bedraagt ca 8,5 km en loopt soms over veldpaden waarvoor stevig

schoeisel is aangewezen. 

Parkeergelegenheid op het einde van de Kompenhofstraat in Eppegem.
De naam is historisch gegroeid, omdat het arme hardwerkende volk van Zemst-Bos het wild

op hun grondgebied voor zichzelf opeiste. Op deze wijze geraakten de inwoners toen aan de

naam “Stropersvolk”.

NEOS
Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking VERANTWOORDELIJKE

30 april - 3 mei Moezelreis Duitsland Afgesloten leonwilms@skynet.be - 0476 403 187
do 16 mei Combi-wandeling Heffen 10.00 Lunch: 12 uur gilma 171@outlook.com - 0476 893 706
vrij 17 mei Tentoonstelling Brussel-Bozar 14.30 6 mei depauw.r@skynet.be - 0474 914 631
di 28 mei Daguitstap Lessines / Ath Info volgt gust.lut@gmail.be - 0478 441 322
woe 5 mei Fietstocht Lier Info volgt gilma 171@outlook.com - 0476 893 706
zo 28 juli BBQ Zemst-Laar 11.30-15.00 Info volgt albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123
do 29 augustus Festivaria Donkmeer Berlare 21 uur 14 juni infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899
8 - 12 september Meerdaagse Reis Engeland Afgesloten gust.lut@gmail.be - 0478 441 322
za 12 oktober 40-45 Puurs + 14.30 Afgesloten Info volgt infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899
do 17 oktober SENIORENWEEKWANDELING 13.30 Info volgt

za 23 november 40-45 Puurs Afgesloten Info volgt infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899
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Festivaria - Titanic, de musical
Donderdag 29 augustus 2019 - 21 uur - Donkmeer, Berlare

Al  meer  dan  30  jaar  organiseert  Festivaria  unieke  muzikale  spektakels,  gebracht

door  een  mix  van  enthousiaste  professionals  en  vrijwilligers.  Zij  vinden  plaats  in

een spectaculair en technisch hoogstaand decor aan de oever van het Donkmeer, één

van de mooiste openluchttheaters van Europa. Deze tweejaarlijkse afspraak

met  het  “theater  op  het  water”  staat  bij  vele  clubs  met  stip  in  de

agenda.  Met  “Titanic”  haalt  Festivaria  het  verhaal  van  het legendarische

schip voor het eerst naar Vlaanderen.

Vergeet het filmverhaal met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. In deze

grootse musicalproductie beleeft u de laatste dagen en uren van het meest

legendarische schip ter wereld: de Titanic. Aan boord: 1.301 passagiers en

941  bemanningsleden.  In  openlucht  bent  u  één  van  hen.  Stap  over  de

loopplank en maak kennis met scheepsdirecteur Ismay die geschiedenis wil

schrijven en het schip tot het uiterste drijft, kapitein Smith die de snelheid

opvoert, en ontwerper Andrews die beseft dat hij een kapitale fout maakte.

Neos Zemst heeft voor deze 

gelegenheid 20 plaatsen gereserveerd.

Ticket met busvervoer en koude schotel, (incl.

1 glas water en 1 glas bier/frisdrank): 70 €.
Wijn kan mits opleg van 2 €  (ter plaatste te betalen).

Wij verwachten uw inschrijving vóór 

14 juni 2019 door overschrijving van het bedrag op

rek. Neos Zemst met vermelding “Titanic”.

Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid 

om samen te genieten in groep.

Waar kun je beter zijn dan bij Neos Zemst?


