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In dit nummer:

Voorwoord

Zou de paashaas toch een gunstige invloed hebben
en ons sociale leven weer op de juiste rails krijgen?
Nu de besmettingscijfers gestaag dalen en de coro-
nabarometer van rood naar oranje gebracht werd,
en we waarschijnlijk in maart naar code geel zullen
overgaan, wil ik aan alle leden doorgeven dat wij de
maatregelen van het moment zullen blijven
toepassen  zoals  voorgeschreven.  Dat  wij  al  onze
activiteiten  steeds  op  de  veiligste  manier  zullen
blijven organiseren. De ganse bestuursploeg werkt
daaraan mee.

Als we terugblikken op de voorbije weken, sinds de heropstart zien we een
gestaag verhoging van het aantal deelnemers. Op onze petanque en wan-
delingen worden steeds meer deelnemers waargenomen. Onze spreker Jean
Dewaerheid van dinsdag 1 maart, heeft een zeer boeiende voordracht
gegeven over wie Napoleon was. De Semse was op enkele plaatsen na mooi
gevuld en we zijn wat wijzer geworden vanwaar het spreekwoord “Dat zijn
hier nog altijd wetten van in de tijd van Napoleon” komt, en wat zelfs nu nog
steeds de goede of minder goede gevolgen zijn van zijn handelen. 

Ook onze volgende activiteiten 
worden mede dankzij jullie 

een groot succes. 

Zo zijn onze activiteiten, “Boottocht Skyline Rotterdam”, en onze “Moezelreis”
volledig volgeboekt, ook de inschrijvingen voor de “Nieuwe Lentedrink” op
22 maart lopen vlot binnen. Dus succes verzekerd. Onze meerdaagse reis in
september 2022 wordt ook verder uitgewerkt en zal jullie binnenkort voor-
gesteld  worden.

Gezien de maand mei ook in aantocht is, worden er stilaan voorbereidingen
genomen om een nieuwe activiteitenplanner op te stellen voor een nieuw
werkjaar. Aangezien wij, NEOS ZEMST, vanaf mei dit jaar 15 kaarsjes mogen
uitblazen wordt dit ook opgenomen in onze nieuwe kalender.  Wij  maken  er
een mooi feestjaar van. Alles hierover wordt jullie tijdig doorgegeven.

Nogmaals blijf ik herhalen, bekijk zeker ook onze activiteitenkalender op de
laatste pagina van onze Nieuwsbrieven. Daar vind je alle info van de
eerstkomende activiteiten. Dit voorkomt waarschijnlijk het probleem van te
late inschrijvingen of vergeten activiteiten.

Jullie voorzitter Alex Houthuys

Komt zo...
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Voorbij

1 maart 2022 - 14 uur - De Semse

Jean DEWAERHEID “Napoleon 200 jaar later”

Geniale veldheer, hervormer van Europa, of bandiet: 
The Monster? 

Er zijn overeenkomsten met Caesar, met Hitler, met Poetin.
Hij zei niet wat hij deed en deed niet wat hij zei. 

Hij plunderde overal de kunstwerken.
Zijn soldaten waren minstens 1.80 m lang, daarom lijkt hij zo klein.

En of de uiteenzetting interessant was? 
Door de vele vragen die er gesteld werden is deze voordracht 
onvoorzien lang uitgelopen, zodat iedere aanwezige met een
voldaan gevoel en een portie wijsheid naar huis is gegaan.

G E Z O N D
&

GEZELLIG

Het aantal 

deelnemers 

groeit gestaag,

HOFSTADE - 3 februari

BOORTMEERBEEK - 17 februari

WANDELEN

het is bovendien

HOFSTADE - 3 maart
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Na corona hernemen wij onze jaarlijkse gewoonte en gaan we opnieuw in de vroege morgen (7 uur), na de wissel win-
ter/zomeruur, op stap. We hebben gekozen voor het landelijke Hombeek en komen samen aan het lokaal van de
fanfare "De Vrolijke Vrienden" gelegen op het Heike 64 te Hombeek. Hier zullen we, na de wandeling, ook het tradi-
tionele ontbijt "spek en eieren" nuttigen. De wandeling wordt gegidst door Theo Slagmuylders. 
Leden die niet wandelen maar toch met de wandelaars het ontbijt willen nemen worden verwacht om 9.30 uur.

We vertrekken in de Moerstraat en volgen deze tot we links afslaan in de Brede Driesstraat.  We steken de Gijsbeek-
straat over naar de Rechtestraat, beter gekend als “De Dreef”. Op het einde slaan we rechts de Boomkesstraat in tot
aan de Pikkeriestraat waar we vervolgen in de Dukestraat. Op het einde gaan we rechts de Bosstraat in en verder via
een onverharde weg richting Oxdonk. We steken de straat over en gaan links op het fietspad onder de spoorweg tot
aan de Kapellebaan. Hier passeren we de paardenmelkerij en komen aan de Kapelseweg, we slaan af naar rechts,
kruisen de spoorweg en komen aan de Schoorstraat. We gaan nu rechts en eindigen waar we vertrokken zijn aan “De
Vrolijke Vrienden”. Hier wacht ons na + 8 km een heerlijk ontbijt.

CONCREET: Datum: donderdag 7 april 2022 
Waar: wandelaars komen samen aan het fanfarelokaal, Heike 64, Hombeek
Vertrek: 7 uur
Ontbijt: 9.30 uur in het lokaal van “De Vrolijke Vrienden” (ook voor niet-wandelaars).
Deelname:   Dauwwandeling met ontbijt of ontbijt alleen: 20 € (leden) en 25 € (niet-leden)
Inschrijven: bedrag over te schrijven op de rekening van Neos Zemst vóór 30 maart 2022
met vermelding "Dauwwandeling met ontbijt + aantal personen" en/of  "Enkel ontbijt + aantal personen"

DAUWWANDELING met ontbijt op donderdag 7 april 2022 - 7 uur

Dinsdag 5 april 2022 - 14 uur - De Semse

Prof. Emeritus Paul BROOS

met een terugblik over Corona: “IS ER ERGER DAN COVID?”

Paul Broos is gewezen diensthoofd heelkunde en traumatologie aan het UZ Leuven. Hij is

voorzitter van de raad van de Orde van Geneesheren Vlaams-Brabant en van de Medische

Commissie van het Rode Kruis Vlaanderen. Hij zet zich ook in voor het historisch archief van

de Universitaire ziekenhuizen. Paul Broos is emeritus professor aan de KU Leuven. Gedurende

jaren leidde hij generaties studenten binnen de boeiende wereld van anatomie en de chirurgie.

Hij is ervoor gekend om op een toegankelijke en humoristische wijze zijn toehoorders te boeien

en tegelijkertijd wijzer te maken in de evolutie van dokterspraktijken en geneeswijzen van

vroeger en nu.

Er zijn geen 

inschrijvingen, 

leden betalen 5 €, 

niet-leden 7 €.

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

N ieuwe Lentedrink
NIEUWJAARSRECEPTIE en FOTOGRAFISCH JAAROVERZICHT

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

H e r i n n e r i n g

Aanwezigheid melden vóór 15 maart 2022

Komt zo...



* Sommige activiteiten

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

di 22 maart Nieuwe Lentedrink Wik-lokaal 14.00 15 maart 0497 105 349 paul.cox2@telenet.be

woe 30 maart Boottocht Rotterdam 8.15 Afgesloten Volzet 0475 960 999     patrick.de.graeve@telenet.be

di 5 april Paul Broos De Semse 14.00 Ter plaatse 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com

do 7 april Dauwwandeling Hombeek-Heike 7.00 30 maart 0476 893 706     gilma171@outlook.com

za 9 april Grüsse aus Wien Antwerpen Afgesloten Volzet 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com

ma 2 mei Lemmensinstituut Leuven 20.00 Afgesloten Eigen vervoer 0472 656 178     luc.deheyder@telenet.be

3 - 6 mei Moezelreis Duitsland Afgesloten Volzet 0476 403 187     leonwilms@skynet.be

do 19 mei Combiwandeling Kampenhout Info volgt

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 maart

24 maart

14 april
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Donderdag 17 maart 2022 - Weerds kronkelpad.
Samenkomst aan de kerk te 13.30 uur. Afstand van 7,2 km. 

We vertrekken aan 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.

Donderdag 7 april 2022 -  DAUWWANDELING (zie pagina 3)

----------------------------------- Opgelet ZOMERUUR -----------------------------------

Donderdag 21 april 2022 - "Klein Willebroek" - 14 uur. Samenkomst in het
centrum aan het bruggetje. 

Vandaag verkennen we een nieuw parcours in het "Broek De Nayer" en volgen de

knooppunten uit de nieuwe uitgave: Scheldeland Wandelnetwerk Rivierenland   121   -

197   -   99   -   97   -   95   -   96   -   152   -   123   -   191      198   -   121   over  een

afstand van 6,5 km.


