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Het einde van ons werkjaar komt eraan, en…VOORZITTER:
Albert CLUCKERS

Brusselsestwg 41 A, bus 101
1980 Zemst

0468 597 123
albertcluckers@gmail.com

SECRETARIAAT:
Het einde van ons werkjaar 2019-2020 komt eraan. Het zal deze keer echter in mineur gebeuren.Herman DE BAKKER
Normaal sluiten we onze activiteiten af met een smakelijke en druk bijgewoonde BBQ. HelaasKorenbloemstraat 21
besliste Corona anders.1981 Hofstade

0496 525 899 Augustus is een rustiger maand en in september start dan weer het nieuwe jaar, vol activiteiten.
infoneoszemst@gmail.com Dit Coronajaar heeft ons programma heel erg in de war gestuurd. Alle activiteiten tot hiertoe zijn

helaas afgelast. Diverse geplande evenementen zijn verschoven naar volgend jaar. Dus niet ge-
PENNINGMEESTER: treurd. Wij wijzen er echter op dat wat uitgesteld werd, opnieuw gepland is voor volgend werk-
Leon WILMS jaar, onder voorbehoud van de Coronaregels, die op dat ogenblik van toepassing zullen zijn.
0476 403 187 Onze kristallen bol is in herstelling. Dus kunnen wij niet beloven wat in de toekomst zal mogelijk

leonwilms@skynet.be zijn. Wij plannen wel, onder alle voorbehoud, een gastronomische 3-daagse, in de herfst. Deze
-- zou al een beetje de weggevallen meerdaagse reizen moeten vervangen. Later meer.

Rekeningnr Neos Zemst
In ieder geval proberen wij de gesmaakte jaarlijks ontbijtvergadering/dessertnamiddag, vanBE34 0015 2142 4990 begin september, met enkele weken vertraging te organiseren (in functie van Corona). Het
nieuwe, veelbelovende, jaarprogramma zal voorgesteld worden tezamen met de resultaten van

www.neoszemst.be de enquête .
infoneoszemst@gmail.com

Het einde van dit werkjaar betekent ook het einde van mijn mandaat als voorzitter.
Gedurende bijna 10 jaar was ik trots jullie voorzitter te mogen zijn. Wij zijn van een goede 180Lay-out: fr.andries@skynet.be
leden naar 220 gegaan en hebben tal van activiteiten kunnen organiseren. Als ik voorzitter mocht
zijn  van  onze  mooie  vereniging  is  dat  vooral  aan  jullie  allen  te  danken.  Jullie  inzet,  deelname
en  enthousiasme  waren  een  motivatie  om  verder  en  beter  te  doen.  Niet  alles  is  rozengeur
en zonneschijn in het leven van een vereniging. Soms zijn er al eens donkerder wolken. Dankzij het
fantastisch bestuur dat mij vergezelde in al die jaren konden wij echter meer en meer enthousiast
en productief verder gaan. Ik dank hierbij van ganser harte dit bestuur en ieder gewezen en huidig
lid in het bijzonder voor de hoogstgewaardeerde en inzetvolle medewerking.  Ook dank aan jullie
allemaal voor het vertrouwen dat u ons en mij heeft geschonken.

Mijn opvolger, Alex HOUTHUYS, is een gedegen inwoner van Zemst-Bos. Hij kent de gemeente en
zijn bewoners door en door. Als bestuurslid heeft hij al zijn volle inzet bewezen. Ik ben zeker dat hij
Neos, samen  met  jullie  en  het  ganse  bestuur, op  de  goeie  weg  verder  zal  laten  groeien. In  de
volgende nieuwsbrief lezen jullie meer. Geef hem alle steun.

Met nogmaals mijn hartelijke dank en tot ziens (ik blijf immers lid van Neos).
Geniet nog van een mooie zomer.

Albert Cluckers, voorzitter
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We zijn
opnieuw
vertrokken....
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Wij kregen ongeveer 120 antwoordformulieren op de 222 teruggestuurd. Dank aan de
leden die zich de moeite getroostten en interesse vertonen aan de groei van onze
vereniging.

Uit de eerste analyses blijkt de algemene indruk heel positief, zowel over ons programma
als  over  de  werking  in  het  algemeen.  Wij  noteerden  dat  de  meerderheid  nog steeds
interesse heeft voor uitstappen en reizen, zij het met een kleinere frequentie dan de
vorige jaren. Ook de wandelingen, fietstochten en onze quiz lijken nog steeds in de
smaak te vallen van meerderen.

Heel  wat  individuele  tips  en  voorstellen  zijn  genoteerd  en  worden  geanalyseerd.Eerste  indrukken
Uiteraard kan niet altijd ingegaan worden op individuele wensen maar de commentarenna de bevraging bij de leden
leveren heel wat bruikbare tips op.

Wij voorzien, met enig Corona-uitstel, een  ALGEMENE VERGADERING met voorstelling van het bestuur, het nieuwe
jaarprogramma en de uitvoerige resultaten van de bevraging , later in de herfst.

Provinciale culturele daguitstap GLO’ART -  Neerharen-Lanaken
op dinsdag 22 september 2020

Willy Gilissen wilde na zijn actieve leven als bedrijfsleider van een textielbedrijf nog iets betekenen voor begaafde jonge kun-
stenaars. Hij laat kunstenaars uit de ganse wereld overkomen naar zijn domein in Lanaken. Glo’Art draagt de kosten voor vlieg-
tuigtickets, voorziet in hun verblijf en zorgt voor de nodige materialen. Voorwaarde is dat hun werk bij Glo’Art blijft en in de
expositieruimten en het prachtige park tentoongesteld wordt. Achteraf maakt
Glo’Art een selectie uit de groep van kunstenaars met dewelke ze een bijzondere
samenwerking willen verder zetten, zodat ze ondersteund kunnen worden om
een vaste plek in de kunstwereld te veroveren.
Ruim 300 kunstenaars uit 60 landen verbleven de voorbije 5 jaar minstens één
maand in Neerharen. Wij krijgen de kans om exclusief met onze Neos Vlaams-Bra-
bant leden een bezoek te brengen aan deze openlucht galerie.

PROGRAMMA:
Ontvangst in Glo’Art met welkomstdrankje

Voormiddag: Gegidste rondleiding in groepjes ,
Lunch: Driegangenlunch met 1 drankje

INSCHRIJVENNamiddag: Keuze uit verdere gegidste rondleiding of vrij bezoek aan
door storting van 60 € op degalerijen en park
rekening van NEOS ZEMSTOpen bar in de namiddag: Ko8 e, frisdranken, bier aan 2,50 €
met vermelding  GLO’ARTWijn, Cava, Zware bieren aan 3, 75 €.

en aantal personen vóór 1/09/20.Mogelijkheid tot pinnen is aanwezig. Einde bezoek rond 16.30 uur

Glo’Art garandeerde ons dat het park voorzien is van de nodige covid-19 maatregelen, zodat de afstand van 1,5 m kan gegarandeerd
worden. Zij vragen de gasten om de regels te respecteren. Verdere informatie volgt tijdig na afsluiting inschrijvingen.

Gastronomische 3-daagse aan de Semois
Onze Moezel- en Piëmontereis konden door de Coronapandemie spijtig genoeg niet doorgaan.
Middels onze Coronanieuwsbrief van mei 2020 hebben wij u allen gevraagd of u dit jaar nog interesse had in een
meerdaagse reis naar Nederland. Slecht 15 leden hebben zich bereid verklaard om dit jaar deze reis met ons te
willen meemaken; spijtig genoeg niet genoeg om deze te kunnen organiseren.

Daarom organiseren wij voor 24-25-26 november 2020 een
gastronomisch driedaags wildfestijn-reisje naar de belgische
Ardennen langs de Semois.

Wij zullen in vol pension verblijven in “FIEF DE LIBOICHANT”
in Vresse Sur Semois.  Daar zullen wij vergast worden met 2
maal een 5-gangen wildmenu en worden er enkele mooie
uitstappen door reizen Lauwers voorzien.

Meer hierover in onze nieuwsbrief van september of
misschien al uitzonderlijk d.m.v. een flyer in augustus.

We moeten snel schakelen, de boekingen in het hotel lopen
nu snel binnen.

3



Wandelen:

Petanque:

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*NEOS

Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

di 22 sept. Glo’Art Lanaken Lanaken 1 september 0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

di 29 sept. Algemene Vergadering Info volgt

di 6 oktober Marc Brillouet d’Oude School 14 uur Ter plaatse 0468 597 123 albertcluckers@gmail.com

di 3 november Besl. rond Levenseinde De Semse 14 uur Ter plaatse 0468 597 123 albertcluckers@gmail.com

24 - 26 november Gastronom.  mid-week Bouillon (omgev.) In optie 0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

za 10 april 2021 Grüsse aus Wien Inschrijvingen blijven geldig 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com

do 1 juli 2021 Daens de musical Puurs Info volgt 0496 525 899     infoneoszemst@gmail.com

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van maatregelen i.v.m. het
Coronavirus.

Bij een Neos activiteit is het Coronareglement ter plaatse om ingekeken
te worden en ook nageleefd.

Leon: 0476 403 187
François: 0478 349 866

1ste en 3de donderdag     - 13.30 uur (winterperiode)
14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 6 augustus - 14 uur - St Jacobskapel Stuivenbergbaan Mechelen
- 7 km. Na enkele honderden meter verlaten we de Stuivenbergbaan en duiken
het Vrijbroekpark in waar we geruime tijd in rondwandelen. Via de Hombeekse-
steenweg komen we bij de Zennebrug. We volgen de Zenne richting Leest
gedurende 1,88 km tot de afslag naar de wijk Stuivenberg.
De laatste km brengt ons na 2 uurtjes gezond bewegen opnieuw aan de kapel
waar we vertrokken. Helaas geen drankgelegenheid in de buurt, geen erg want
“den Bruinvis” in Hombeek is niet veraf.

Donderdag 20 augustus - 14 uur - Pikhakendonk wandeling - De wandeling
vertrekt aan de kerk (Hoogstraat) in Hever, ze  is 5,5 km lang en loopt langs unieke
landschapselementen, gevormd door de Dijle. We hebben die wandeling al
gedaan maar doen ze nu in de omgekeerde richting.

Donderdag 2 september - 14 uur.  Vertrek: Hombeek, Heike 64, Lokaal
Vrolijke Vrienden. Langs rustige verharde en gedeeltelijk onverharde maar goede
wandelwegen, maken we een lus van 7 km door een deel van de Mechelse deel-
gemeente Hombeek.
Na de wandeling is er mogelijkheid om het door zweet verloren vocht, opnieuw
op peil te brengen in "De Vrolijke Vrienden".

Donderdag 16 september - 14 uur.  Vertrek: Zemst, Kruispunt Hoogstraat -
Konijnenstraat.
We verkennen voor het eerst één der nieuwe tragewegen - wandelingen
van de gemeente Zemst, nl. hetDonderdag
"WORMELAARPAD" - afstand 6,1 km. In augustus23 juli
Het parcours bestaat uit 53%  trage wegen. is er geen

13 augustus Achtereenvolgens: Blauwenvoetweg, Nieuwsbrief
Wantroostvoetweg, Dalemansbos, Grote27 augustus
Molenvoetweg en Grote Molenweg.9 september De trage wegen zijn verbonden door Prettige vakantierustige verharde wegen.
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