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In dit nummer:

Voorwoord

Nu de lente zich langzaam laat zien, de donkere winterse
nachten vervagen en de zon elke dag hoger de lucht
inkruipt, is dit seizoen een fris begin. Nu ook de maskers
afvallen “Letterlijk!!” kunnen we weer “gewoon” samen-
komen, wat in wezen op dit ogenblik het belangrijkste is.

In de nieuwe nieuwsbrief, vindt je een klein verslag van
elke activiteit die de vorige maand werd georganiseerd
met een vooruitblik naar de komende activiteiten.

Belangrijk, kijk naar de activiteitenplanner om op de
hoogte te blijven van de volgende activiteiten. Opgelet,
deze kunnen door omstandigheden verschillen met de
vorige activiteitenplanner.

Het bestuur start op 26 april met de samenstelling van
onze nieuwe kalender voor het werkjaar september 2022
tot en met september 2023. 

Uiteraard zijn jullie ideeën hieromtrent ook steeds
welkom, zij zullen door het bestuur besproken worden
en indien mogelijk opgenomen worden in het nieuwe
werkjaar. Ons e-mailadres vinden jullie hier op pag. 1 van
deze Nieuwsbrief.

http://www.neoszemst.be

VIA ONZE WEBSITE KAN MEN 

DE  VERENIGING

ontdekken,

lid worden,

kennismaken met het bestuur,

nieuwsbrieven lezen,

foto’s bekijken,

nieuwe activiteiten ontdekken.

Reeds lang lid, maar... 

Nieuwsbrief van de maand zoek 

geraakt???? 

Hier vind je hem direct terug.

Eventueel kan je hem afdrukkenK

Probleem opgelost!

Inmiddels 
geniet van het leven en van 
NEOS.
Tot volgende samenkomst.

Jullie voorzitter
Alex Houthuys
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Voorbij

Dinsdag 22 maart 2022

WIK - Zemst-Laar

N ieuwe Lentedrink

met nieuwjaarsreceptie en

fotografisch 

dubbeljaaroverzicht

Daguitstap 30 maart 2022: Boottocht van Drimmelen naar Rotterdam

136 glaasjes cava of fruitsap en evenveel blije gezichten bij het binnenkomen. Of we elkaar nog herkenden? Meer dan
dat: na meer dan 50 jaar herkende zelfs Annie mij nog en dat was geleden van in onze schooltijd!

Eindelijk konden we bijbabbelen bij een glaasje, lekkere hapjes en op de achtergrond, of beter gezegd op de voor-
grond, een speechke van onze plaatselijke voorzitter en onze nationaal voorzitter. Tot slot toonde Gilbert ons zijn
mooiste foto's van de voorbije activiteiten. Meer moet dat niet zijn voor een knallende herstart van onze
Neosactiviteiten!

Wow 2 bussen, wat een drukte, maar alles verliep vlot en weg waren wij op tijd richting Drimmelen voorbij Breda.  En
daar was hij dan de Zilvermeeuw 2 waar wij aan boord gingen voor een vaarttocht van enkele uurtjes naar Rotterdam.
Na een ontbijt, dankzij het goede weer, genieten we op het
zonnedek van de fantastische natuur “de Biesbosch” en ver-
volgens na de copieuze meerkeuze broodjeslunch uitleg
gekregen over  het Rotterdams havengebied waar we door-
vaarden. In de namiddag, een kort maar interessant bezoek
aan de stad Rotterdam en specifiek de kubuswoningen die
wij konden bezoeken. Fantastische dag, spijtig genoeg veel
te kort.
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Na de prachtige voordracht van professor emeritus Paul Broos over
“Was er ooit erger dan covid-19 ?” zijn we allemaal voldaan naar
huis weergekeerd. 

Wat hebben wij geleerd vandaag?

*  Als we alles bekijken van duizenden jaren terug tot nu covid-19
stellen wij vast dat covid toch maar een klein beestje was, wat aan-
tal doden betrof, ten opzichte van syfilis / pest / cholera / pokken /
Spaanse griep / enz. enz.

*    Dat de meeste ziekten ontstonden tijdens de voorbije oorlogen
/ veldslagen… door overdracht van dieren op mensen en mensen op
mensen, daar er toen geen medische hulp bestond.

*    Dat covid-19 helaas wel degelijk ontstaan is in een Chinees labo tijdens proefnemingen, maar in de toekomst zal
afzwakken en aanzien worden als een gewoon griepvirus. 

*    Dat covid ontdekt werd op een Chinese markt bij vleermuizen blijkt een fabeltje te zijn.

Al bij al een geslaagde voordracht, spijtig van de geringe opkomst. Waarschijnlijk te wijten aan zieken,
verlofperiode, het koude weer…. ALEX

Prof. Emeritus 
Paul BROOS

Wandelen met je hond aan de leiband

Op vraag van enkele wandelaars overwegen wij om ook af en toe een wan-
deling met honden en hun baasjes te organiseren.

Daarom houden wij de 5de donderdag van de maand in het vizier, zodat we
een 4-tal keer per jaar met onze viervoeters op pad kunnen.

Uiteraard moeten hiervoor enkele bijkomende afspraken gemaakt worden :
-  De honden worden gedurende de volledige wandeling aan de leiband gehouden.
-  Ieder baasje heeft minstens 1 hondenpoepzakje bij zich, en gebruikt dit zoals de GAS-reglementering dit voorziet.
-  Ieder baasje kent zijn hond; als je viervoeter niet gewend is om in groep met andere honden te wandelen, dan ga
je ook best niet mee.

-  Iedere eigenaar/begeleider is verantwoordelijk voor zijn eigen hond(en). In geval er zich een incident zou voordoen
tussen honden of met andere personen, geldt de burgerlijke aansprakelijkheid van de hondeneigenaar. Hij kan hier-
voor zijn familiale verzekering inschakelen of zo nodig ook de verzekering van Neos, die zal oordelen of de polis de
schade kan vergoeden. 
Het bestuur van Neos Zemst is in geen enkel geval aansprakelijk voor lichamelijke of materiele schade, door
honden toegebracht.

Noteer alvast dat we een eerste (proef)wandeling organiseren op 
donderdag 30 juni 2022.

Vertrek om 14 uur op de parking van het (gesloten) zwembad van Hofstade 
(Tervuursesteenweg)

Komt zo...



* Sommige activiteiten

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

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 2 juni Combiwandeling Kampenhout Info volgt

di 14 juni Daguitstap Brugge Info volgt

do 30 juni Hondenwandeling Hofstade 14.00 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com

zo 31 juli BBQ Zemst-Laar Info volgt

zo 4 september Senioren Fest Antwerpen Info volgt

13-18 september Meerdaagse reis BAAI VAN DE SOMME 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:      14 april

28 april

12 mei
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----------------------------------- 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.

Donderdag 5 mei 2022 : geen wandeling vanwege gelijklopende activiteit

van Neos Zemst: MOEZELREIS

Donderdag 19 mei 2022 : door omstandigheden is de voorziene "combi-

wandeling" in Kampenhout verplaatst naar donderdag 2 juni 2022.

Voor een vervangende wandeling komen we om 14 u samen aan het

vliegveld "Lint" op de Humbeeksesteenweg te Grimbergen. Parkeren op de

parking van het vliegveld. We wandelen 7 km in de omgeving van het "stille"

vliegveldje van Grimbergen.  

We gaan vanaf het vliegveld langs de Humbeeksesteenweg en volgen de

knooppunten 620, dan via de Grote Kerkvoetweg naar nrs 627, 628, 629

(Diegemput), 630, 632, 631, 630, 629, en dan via de Oyenbrugstraat terug

naar de Humbeeksesteenweg. Hier linksaf naar het vliegveld voor een einde

in de cafetaria.

Ledenvoordeel: de fietsbijstandsverzekering.
Nu verzekeren voor de periode   1 juli 2022  -  30 juni 2023

Dank zij de samenwerking met Sportievak kunnen Neos-leden een individuele fietsbijstandsverzekering met 

serieuze korting afsluiten bij VAB. 

Deze verzekering dekt enkel pech met de fiets, maar GEEN lichaamsletsels.

Extra info te verkrijgen via zemst@neosclub.be of 0477 742 060

Neos-leden betalen 25 € per persoon. Te betalen vóór 4 juni op

de rekening van Neos Zemst met vermelding van

“naam, voornaam en fietsbijstandsverzekering”.


