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Wij hebben weer een geslaagde Moezelreis achter de rug. Ook het bezoek

aan de kunstwerken in de Brusselse metro was een succes. 

Lees verder in deze en volgende nieuws-

brieven wat er nog allemaal op het

programma staat, voor de zomer. 

Iedereen zal er wel activiteiten kun-

nen uithalen die hem aanstaan. De

wandelingen,  de fietstochten,  het

bezoek aan Alden Biesen, zijn prachtige

zomeractiviteiten. Uiteraard mag je onze jaarlijkse barbecue, op 28 juli, niet

over het hoofd zien.

September zal aanvangen met onze jaarlijkse algemene vergadering en

daarna onze reis naar Engeland. De afwezigen hebben ongelijk.

De bestuursploeg van Neos Zemst is volop gestart om het programma voor

het  seizoen  2019-2020  op  te  stellen. Over  wel  meer dan 50 data worden

activiteiten van allerlei aard gespreid.

WIJ ZIJN “ONDERNEMENDE EN ONTSPANNEN” SENIOREN. 

Er is dus voor iedereen wel keuze genoeg om aan interessante evenementen

deel te nemen. Helaas zal het nieuwe werkjaar ook een kleine verhoging van

het  lidgeld  meebrengen. Dit  wordt  ons  opgelegd  door  Neos-nationaal.  De

levensduurte stijgt inderdaad overal om ons heen.

Het is plezierig op te merken dat een meer en meer grote diversiteit van leden

deelneemt aan wat wij inrichten. Dat sterkt ons in de planning om voor alle

soorten interesses wat op het programma te zetten. Het is, anderzijds, ook

wel plezierig om eens deel te nemen aan een activiteit onder een thema dat

je minder kent. Misschien ontdek je wel verborgen nieuwe aandachtspunten.

In ieder geval is het voor ons leuk jullie telkens talrijk te ontmoeten en samen

met jullie actief te zijn. Kom dus zomeren met Neos.

Albert Cluckers, voorzitter

Een overvloed aan activiteiten...

Wij nodigen jullie weer uit op onze jaarlijkse BBQ, in de

parochiezaal van Zemst-Laar, op zondag 28 juli. Meer details in

de volgende nieuwsbrief.

VERHOGING VAN HET LIDGELD

Vanaf het nieuwe werkjaar 2019-2020 zijn wij, samen

met Neos-nationaal, verplicht het jaarlijks lidgeld te ver-

hogen. Het was al enkele jaren onveranderd gebleven.

De gevraagde jaarlijkse bijdrage wordt 35 € voor het

eerste lid en 30 € voor de partner.

Nieuwe leden die inschrijven vanaf 1 juli betalen dit nieuwe bedrag maar zijn dan

wel lid tot eind 2020. Daarna wordt de bijdrage jaarlijks. Helaas wordt het leven

duurder en kunnen we daaraan niet ontsnappen. 

Wij danken jullie voor jullie begrip.

Reserveer al in het rood in je agenda:

START
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WAT Voorbij IS...

KUNST IN DE METRO

ONZE 4-DAAGSE JUBILEUM MOEZELREIS 2019 
Hoera!!  We hadden iets te vieren. Op 30 april vertrokken we voor de 10de keer, ditmaal met 53 man, naar

Treis-Karden, naar onze “thuis” Schloss-Hotel Petry.

Onderweg koffiestop met koek om daarna te lunchen in Bad Münstereifel. Onder een stralende zon konden we

achteraf floreren in dit middeleeuws stadje. Bij het avondmaal in het hotel troffen we een lokale groep aan die

hun meidans vierden met

dans en muziek. Enkele Zem-

stenaars waagden ook een

danspasje. 

’s Anderdaags, na het ontbijt,

startte de traditionele boot-

tocht op de Moezel, ditmaal

van Karden naar Cochem.

Vanop het zonovergoten dek,

met een drankje erbij, konden

we volop van deze schilder-

achtige tocht genieten. In de

namiddag, dorstig van het

zonnebaden op de boot, op

naar Müden voor de wijn-

proeverij.

Marc Brillouet
Al voor de 6e maal was hij bij ons... Steeds met groot succes. Daarom komt hij terug!

(Lees verder pag. 4)

Met een mooie groep hebben we met een deskundige gids de ondergrond van Brussel 

doorkruist om tientallen kunstwerken te bewonderen. Meerdere stations zijn versierd met taferelen uit 

de stripverhalen van Kuifje. Een ander met talrijke beelden van de koninklijke familie, of kleurrijke muren in 

keramiektegeltjes. Weer andere zijn beschilderd door Delvaux. enz. enz. Teveel om op te noemen. Maar zeker 

een geslaagde uitstap die ons een ander beeld geeft van de metro in Brussel. 

Heel proper en mooi om naar te kijken terwijl men wacht op de metro.



WAT NOG Komt...

1/2 dag Brussel zeehaven Dinsdag 18 juni 2019 

Praktische informatie:

Wilt u met ons mee? 

Wij vertrekken op de parking

bij d’Oude School in Weerde.

De bus vertrekt om 13 uur en

brengt ons naar de Haven in

Brussel waar wij de boot

“Gueuse” zullen nemen. 

Aan boord zijn er simpele consumpties te krijgen.

Terug met de bus in Weerde rond 17.45 uur.

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

Inschrijven door betaling vóór 7 juni op rekening Neos

Zemst met vermelding “Brussel zeehaven”.

BRUSSEL EEN ZEEHAVEN IN VOLLE EXPANSIE.

Staat u er al eens bij stil dat Brussel over een zee-
haven beschikt? De waterwegen stonden aan de
wieg van onze hoofdstad en haar ontwikkeling. De
haven is nu nog steeds, met meer dan 300 bedrijven,
een essentiële economische pool, niet alleen voor
Brussel, maar voor het hele gewest.
De boottocht leidt ons o.a. langs het Bécodok, gelegen aan

de poorten van de stad, de voorhaven, een plaats vol tegenstellingen en de

site van de voormalige cokesfabriek Marly, vlakbij de Budabrug. Een niet te

missen ontdekkingstocht door verleden, heden en toekomst!

De nodige uitleg zal gegeven worden door een Nederlandstalige gids.

Vrijdag 12 juli

Daguitstap naar wijnkasteel Genoels-Elderen en Alden Biesen

Woensdag 5 juni

1/2 dag fietstocht LIER

Op 5 juni organiseren we opnieuw een fietstocht. 
De bestemming is deze maal de Pallieterstad LIER.

Start aan de zwemdok in Hofstade te 13.30 uur, om + 2 uur later 
te arriveren aan de Zimmertoren. Hier is wat tijd om te recupereren 
van zadelpijn en andere ongemakken op de talrijke terrasjes. 
Daarna richten we onze neuzen opnieuw huiswaarts.

Deelname is gratis, maar om praktische reden is inschrijven 

noodzakelijk, liefst vóór 1 juni bij Gilbert Maebe 

op nr. 0476/893706 of mail  gilma171@outlook.com

De Kon. Bibliotheek is door verbouwingswerken tijdelijk gesloten. Daarom onderstaand alternatief voorstel.

De pers beschrijft dit wijnkasteel als:
“Het mooiste wijngoed van de Benelux” en

“Kasteel met allure van een grand cru in de

Médoc en wijnen die het kunnen opnemen

tegen grote witte Bourgognes”...

We maken een wandeling door het park

en krijgen een uitzicht over 22 ha wijn-

gaarden en een rozentuin met bijna

1000 rozenstruiken. 

Gidsen leiden ons naar het koetshuis

met ultra moderne druivenpers en naar

het hart van het kasteel: de eeuwen-

oude en nieuwe wijnkelders.

Uiteraard is er aansluitend een proeverij

voorzien en men kan er vrijblijvend wijn

kopen.

Na de lunch rijden we naar Alden Biesen

gelegen in Bilzen. 

Tot het einde van de 18de eeuw het be-

langrijkste kasteel van de Duitse Rid-

derorde in het Maas- en Rijngebied. 

Na vele jaren van verval werd dit hele

complex prachtig gerestaureerd. Het is

nu een Europees Cultuur- en congres-

centrum van de Vlaamse Overheid.

De lunch is in “De Waterburcht”
Op het menu:

- Velouté van grotchampignons

- Riemster stoofpotje met grottenbier, 

frietjes en gemengde sla.

- Coupe negresco met Riemster advocaat.

(1 drank inbegrepen).

Deze uitstap praktisch:

Vertrek: 

om 7.30 uur op de parking van

“d’Oude School” 

Dorpsstraat - Weerde (tegenover nr 87)

Terugreis: vertrek om 18 uur

Prijs: 

Inschrijven door betalen van 

65 € leden, 75 € niet leden, (all-in) 

vóór 28 juni op rekening 

Neos Zemst. (zie blz. 1)

Voor deze uitstap is het aangeraden

aangepaste schoenen en kleding te

voorzien. Ook bij warm weer is het fris

in de wijnkelder. 3



* 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 23 mei

13 juni

27 juni

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

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706

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.

Donderdag 20 juni - wandeling in het

Bloso domein van Hofstade.

Afstand 6,5 km. We verzamelen op de

parking van de zwemdok.

NEOS
Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking VERANTWOORDELIJKE

di 28 mei Daguitstap Bergen Lessines / Ath 7.30 15 mei gust.lut@gmail.be - 0478 441 322

woe 5 juni Fietstocht Lier 13.30 1 juni gilma 171@outlook.com - 0476 893 706

di 18 juni 1/2 daguitstap Brussel Zeehaven 13 uur 7 juni patrick.de.graeve@telenet.be - 0475 960 999

vrij 12 juli UitstapWijnkasteel + Alden Biesen 7.30 28 juni Kledij !!! gust.lut@gmail.be - 0478 441 322

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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18 april - Klein Willebroek

Op donderdag waren we gans de dag naar Koblenz. Wij vingen aan met een rondrit in een toeristisch treintje

dat ons door de oude stad voerde. Na de lunch hadden we een zee van tijd om verder deze prachtige stad te

ontdekken. Voor velen een tocht om te shoppen, voortgaande op alle soorten zakken welke werden mee-

gesleurd. Twaalf mannen hadden zich kunnen onttrekken aan dit tijdverdrijf en bezochten het Militair-technisch

museum van de Bundeswehr. Onze voorzitter, als kundige en uitgelezen gids, instrueerde ons over alles wat

we met verbazende blikken aanschouwden (geschut, elektronica, tanks, straaljagers, enz).

Na een prachtdag werden we ’s avonds in het hotel vergast op het traditionele “Schlemmermenü” met

aangepaste wijnen. Na dit uitgebreid diner werd overgegaan tot de viering van onze laureaten, zijnde zij die alle

10 Moezelreizen hadden meegemaakt. Daarna was de

gezelligheid troef met vooreerst een optreden van onze

jodelende Weense schone Monika, dan onze trouba-

dour Jef en zijn snijderstafel en zang. Je kunt al denken

welke ambiance er heerste tot in de late uurtjes.

De laatste dag was er nog een uitgebreid bezoek aan

Cochem met winkels en terrasjes. Na de laatste lunch in

het hotel keerden wij terug huiswaarts met tussenstop in

Vaals, voor een Limburgse  “vlaai”. We arriveerden rond

21 uur gezond en wel in Weerde.

Bedankt bestuur voor deze prachtige VIERDAAGSE.

Tot volgend jaar!! Roger B.

MOEZELREIS (vervolg van blz. 2)


