
Rekeningnr Neos-Zemst

BE34 0015 2142 4990

www.neoszemst.be

zemst@neosclub.be

Voorwoord

Het jullie wel gekende fenomeen Covid-19 blijft ons parten spelen. Tot op heden
hebben we daardoor helaas alle geplande binnenactiviteiten tot eind september
moeten annuleren. Maar wij blijven actief en optimist. Zo werden de geplande wan-
delingen en de petanque (zie verder in krantje) herstart. Beide activiteiten startten
onder de strikte covid-19 maatregelen getroffen door de overheid. Dus met mond-
maskers en afstand houden. Eventuele andere maatregelen worden door de ver-
antwoordelijke medegedeeld vóór de aanvang van de activiteit. 

Positief nieuws is dat het evenement met onze gastspreker Marc Brillouet op 6 ok-
tober 2020 kan doorgaan in d’Oude School te Weerde, natuurlijk onder voorwaarden
dat de Covid-19 maatregelen niet strenger worden.

Nu de verlofperiode achter de rug is wil ik ook in naam van het bestuur onze vriend
uittredend bestuurslid Roland DE PAUW bedanken. Hij heeft jarenlang meegewerkt
om Neos-Zemst te brengen waar we nu staan. Roland is trouwens medestichter en
was vanaf het begin de verslaggever voor de bestuursvergaderingen.

Bij deze Neos-nieuwsbrief hoort een  flesje handgel. Deze attentie wordt u gratis
aangeboden  door Neos-Zemst  en  is  volgens ingewijden zeer handig  in  gebruik.  

Op blz. 2 vinden  jullie,  kort samengevat,  de  resultaten  van  de  gedane  enquête.
Meer dan de helft  van  onze  leden hebben hieraan hun medewerking verleend. Dit
is zeer positief  en  onder meer  een stimulans, naar het bestuur toe, om minstens op
de ingeslagen weg verder te gaan. 

Tenslotte bekijk nauwgezet de activiteitenplanner (pag. 4) om op de hoogte te blij-
ven van activiteiten en laatste info. Zoals je ziet, wij blijven plannen (helaas nadien
mogelijk annuleren om de
gekende corona veiligheids-
maatregelen) maar als her-
haling uit ons vorig krantje
“Covid-19 krijgt Neos-

Zemst “ niet stuk. Wij vol-

harden in de boosheid.

Alex Houthuys, 
voorzitter
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1.  UITSTAPPEN
De meerderheid (60 %) verkiest per trimester een daguitstap
naar een bedrijf of naar een stad te maken en dit liefst op een
dinsdag.

PAIRI DAIZA |  ATOMIUM | HET MAS MET HET PLANTIJN MORETUS

MUSEUM ANTWERPEN |  BRUGGE |  OOSTENDE MET ENSORHUIS

2.  VOORDRACHTEN
84 % verkiest een voordracht in de namiddag en dit liefst ook
op een dinsdag.

ERFENISRECHT |  SPREEKBEURT DOOR EIGEN LID OVER HOBBY OF

ERVARING |  SMARTPHONE – COMPUTER |  LEUKE LUDIEKE MUZIEK |

GEHEUGEN: VERGETEN, DEMENTIE ALZHEIMER

3.  FIETSTOCHTEN
84% verkiest een namiddag fietstocht met een actieradius van
20 km tot maximum 40 km.

GIDS MOET GRONDIG DE ROUTE KENNEN |  VERTREKKEN IN GROOT

ZEMST |  DE 8 VAN ZEMST |  MET LUNCH

4.   PETANQUE / SPELLENNAMIDDAG
Een beperktere interesse maar niettegenstaande wel een zeer
geapprecieerde activiteit met gezelschapsspelen in geval van
slecht weer.

5.   WANDELEN
64 % heeft interesse voor een regelmatige wandeling en/of
thema wandeling van maximum  6 km tot 8 km. We noteren
twee uitschieters : de  “Dauwwandeling “en de “Senioren
wandeling”.

NIET OP KLEINE PAADJES, LIEFST GOED BEGAANBARE WEGEN |  
HONDEN TOELATEN |  DE GIDS MOET ZICH HOUDEN AAN DE

VOOROPGESTELDE KILOMETERS |  TRAGE WEGEN VAN ZEMST

6.  MEERDAAGSE REIS
Meer dan de helft van onze leden verkiest een mid-week reis
georganiseerd door Neos Zemst. De bezienswaardigheden in
de ons omliggende landen krijgen de voorkeur.

NEDERLAND |   FRANKRIJK |  DUITSLAND

7.  ANDERE ACTIVITEITEN
Ongeveer de helft van onze leden vinden het
wenselijk om meer deel te nemen aan ver-

schillende concerten buiten de gemeente en een kleinere
groep hecht veel belang aan het QUIZ gebeuren.

OOK AANDACHT VOOR TONEEL, MUSICALS EN CONCERTEN

8.  NIEUWSBRIEF
Onze nieuwsbrief wordt door iedereen als positief tot heel
positief ervaren met een goede verhouding van foto’s en
tekst.

9.  NEOS ZEMST OP DE WEBSITE
De interesse in dit medium is beperkter maar blijft een
noodzakelijke manier van communicatie in de toekomst. 

10.  NEOS EN DE CORONACRISIS
Tijdens deze Coronapandemie, waar we spijtig nog niet uit
zijn, blijkt onze extra nieuwsbrief een heel  belangrijk con-
tactmiddel  en wordt deze  door iedereen als positief tot heel
positief ervaren.

11.  ALGEMENE INFORMATIE
Volgens de resultaten van deze bevraging kunnen wij stellen
dat de algemene werking en het aanbod van activiteiten,
goed tot heel goed wordt ervaren met de wens deze nu en
dan indien mogelijk aan te passen aan de omstandigheden.
ALS VERBETERPUNTEN NOTEERDEN WE MEERMAALS VOLGENDE OPMERKINGEN :

TE WEINIG VROUWEN IN HET BESTUUR

TE DRUK PROGRAMMA

De meerderheid van onze leden zijn vrouwen en zijn vandaag
niet vertegenwoordigd in het Neos-Zemst bestuur.  Zij kun-
nen de programmatie een meer vrouwelijk kantje geven. Een
oproep dus om kandidaten .

Wij blijven streven naar een gevarieerd programma, rekening
houdend met de wensen en mogelijkheden van onze leden en
vandaag  rekening  houdend  met  de  beperkingen  van  de
Coronapandemie, wat niet altijd gemakkelijk is. 

Samen met jullie hopen we op een tijd van het “nieuwe nor-
maal” waar we elkaar op-
nieuw uitgebreid en warm
kunnen ontmoeten.

Het Neos-Zemst bestuur

Neos Zemst is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel in ledenaantal (222 leden) als met een ruim en
gevarieerd aanbod van activiteiten. Mits een ledenbevraging, noem het gerust een tevredenheidsenquête,
wilden we nagaan of de activiteiten, onze organisatie en communicatie aan de wensen voldoen of dienen

aangepast te worden.
Zeer verheugend is het feit dat een groot aantal van onze leden aan deze bevraging heeft deelgenomen, zijnde

124 leden van de  222 leden of  56 % wat statistisch als zeer representatief is en bindend voor alle leden. 
VERHEUGEND WAREN OOK DE VELE IDEEËN EN VOORSTELLEN, WAARVAN WE DE BELANGRIJKSTE SAMEN MET DE ALGEMENE RESULTATEN PER ONDERWERP WEERGEVEN.



MIDWEEK GASTRONOMISCH WILDFESTIJN 
en proevertjes in de Ardennen met Neos Zemst

van maandag 23 tot woensdag 25 november 2020.

Vertrek om 7.30 uur in Weerde richting CINEY (koffie met koek onderweg). 

We brengen een bezoek aan mosterdfabriek Bister, opgericht in 1926. We krijgen o.l.

van Fabienne Bister een rondleiding met proevertjes en film. 

Na de middag rijden we naar MARCHE-EN-FAMENNE voor een bezoek aan het jacht-

museum met een videovoorstelling van een twintigtal minuten.   

Daarna richting hotel voor een 5-gangenwildfestijn en overnachting.

Na het ontbijtbuffet vertrekken we rond 9.30 uur richting ARLON. Hier gaan we iets heerlijks

proeven. Maitrank. Deze geurige en bedwelmende drank, een onnavolgbaar aperitief, is

een artisanaal en natuurlijk product. Maitrank is te danken aan de verbeeldingskracht van

monniken van de Abdij van Prüm, waar het in 840 is ontstaan. Arlon en zijn inwoners hebben

het aangenomen en zijn er nu trots op.  Rondleiding en degustatie.

Op de middag genieten we van een lichte lunch.

Daarna rijden we naar de abdij van ORVAL voor een bezoek

aan de abdij.Tijdens het begeleid bezoek ontdekken we de cis-

terziënser ruïnes, een audiovisuele voorstelling over het kloos-

terleven van de gemeenschap en het museum over de

monastieke geschiedenis. Na de rondleiding kunnen wij vrij de

apotheek en tuin met medicinale planten verkennen, alsook het

museum Abraham met uitleg over het vakmanschap van het

bierbrouwen in Orval. Daarna hebben we nog even vrije tijd om

een lekkere Orval te drinken.

Daarna begeven we ons naar het hotel voor een 5-gangenwildfestijn en overnachting.

VANDAAG STAAT ER EEN VOLLEDIGE DAG BOUILLON OP HET PROGRAMMA. 

Het vroegere hertogdom is nog altijd even mooi met zijn kasteel, wonder van de middeleeuwse militaire kunst.

Verschillende patriciërshuizen van de 18de en 19de eeuw bleven zorgvuldig bewaard. De stad mag tevens

prat gaan op het Turenne-college, het klooster van de Zusters van het Heilig Graf, de bastions, de kazernes

van Vauban en het Hertogelijk Museum. We doen een stadswandeling. 

Op de middag genieten we van een lichte lunch.

Na de lunch brengen we een bezoek aan het kasteel en Archéoscope van

Godfried van Bouillon. Wij stappen in de voetsporen van de kruisvaarders

met een indrukwekkende voorstelling. Het parcours maakt gebruik van

de modernste technologie en laat u de Eerste Kruistocht beleven. U zal

verrast zijn door het indrukwekkende gebinte en de fraaie keldergewelven.

U ontdekt ook de tentoonstellingen van de Archéoscope en het voorma-

lig Klooster van de Zusters van het Heilig graf. Daarna keren wij

huiswaarts.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Prijs: 405 € per persoon op basis van 2 personen per kamer.

445 € per persoon voor singlekamer.

Deze prijs omvat: Annulatie verzekering. Luxe autocarvervoer met Nederlandtalige gids. 

3 dagen / 2 nachten half pension en 2 maal een 5-gangen wildfestijn in het

hotel “LE FIEF DE LIBOUCHANT” in Vresse-Sur-Semois. Dag 1 een klein 

ontbijt en 3 extra lunches. Alle bezoeken en vervoer tijdens de uitstappen.

Niet inbegrepen: Dranken tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven.

Inschrijven: Door betaling vóór 30/10/2020 van een voorschot van 200 € per persoon op

de rekening van Neos Zemst met vermelding van de medereiziger(s) en van 

uw gewenste kamer, “single of dubbel”. 

DEELNAME

Voor meer informatie:

Patrick De Graeve: 0475 960 999 of mail naar patrick.de.graeve@telenet.be

24 kamers beschikbaar

-

minimum 20 

medereizigers vereist



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingactiviteitenplanner*

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

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke:     gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 1 oktober - 14 uur.  Vertrek: Hombeek, Heike 64, Lokaal Vrolijke
Vrienden. Langs rustige verharde en gedeeltelijk onverharde maar goede wan-
delwegen, maken we een lus van 7 km door een deel van de Mechelse deelge-
meente Hombeek.
Na de wandeling is er mogelijkheid om het door zweet verloren vocht, opnieuw op
peil te brengen in "De Vrolijke Vrienden".

Donderdag 15 oktober

SENIORENWANDELING - Weerdse Kronkels, Organisatie: gemeente Zemst

of alternatief: -  "WORMELAARPAD" - afstand 6,1 km.
Vertrek: Zemst, Kruispunt Hoogstraat - Konijnenstraat.
We verkennen voor het eerst één der nieuwe tragewegen - wandelingen 

van de gemeente Zemst, het parcours bestaat uit 53%  trage wegen. 
Achtereenvolgens: Blauwenvoetweg, Wantroostvoetweg, Dalemansbos, Grote
Molenvoetweg en Grote Molenweg.
De trage wegen zijn verbonden door rustige verharde wegen.

NEOS

Petanque:

Donderdag   24 september
8 oktober
22 oktober

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

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

Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking GSM Verantwoordelijke

di 6 oktober Marc Brillouet d’Oude School 14 uur Noodzakelijk Toegang vrij 0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

do 15 oktober Seniorenwandeling Weerdse Kronkels Info volgt

di 3 november Besl. rond Levenseinde De Semse 14 uur Ter plaatse 0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

23 - 25 november Gastronom.  mid-week Bouillon (omgev.) 30 oktober 0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

di 8 december Kerstfeest Info volgt

vrij 8 januari 2021 Nieuwjaarsreceptie Info volgt

za 10 april 2021 Grüsse aus Wien Inschrijvingen blijven geldig 0496 525 899     zemst@neosclub.be

do 1 juli 2021 Daens de musical Puurs Info volgt 0496 525 899     zemst@neosclub.be

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

Zoals eerder aangekondigd komt

Marc Brillouet
op dinsdag 6 oktober om 14 uur in d’Oude School in Weerde.

Hij brengt ons muzikale verhalen “van Broadway tot Hollywood”.

Volgende Coronaveiligheidsmaatregelen zullen worden in acht genomen:
- Er kan/mag geen drank geschonken worden.

- Afstand van 1 meter dient te worden eerbiedigd.

- Zittend geen mondmasker, bij rechtstaan en rondlopen wel.

- Deze voordracht wordt door Neos Zemst gratis aangeboden.

- Omdat de zitplaatsen beperkt zijn is inschrijving een must.

- Je kan je aanwezigheid melden via mail naar patrick.de.graeve@telenet.be

Hij 
kom

t te
rug

...


