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De lente
komt traag op gang, maar Neos niet.
Het duurt inderdaad lang. Korte mouwen en zonnebrillen zijn nog niet
aan de orde. Neos wacht daar niet op. Onze activiteiten lopen al op
volle kracht. Met de quiz en enkele uitstappen achter de rug vingen
we de jaarlijkse dauwwandeling aan. Op enkele uitschuivers na werd
het weer een sportief en smakelijk succes.
In deze nieuwsbrief lees je weer wat er de volgende weken komt.
- Marc Brillouet bezoekt ons weer binnen enkele dagen!
Een aanrader om er bij te zijn.
- Ook de komende daguitstap naar Noord-Brabant
(Nederland) zal mooi worden.
- Ondertussen zijn tientallen leden al misschien hun
paklijstje aan het maken voor de valies voor de Moezelreis.
Wij proberen met ons gevarieerd
programma aan zoveel mogelijk
deelnemers interessante momenten
aan te bieden. Het fantastische aan
Neos is dat mensen uit diverse
horizonten, die mekaar misschien
vroeger niet kenden, samen kunnen genieten van aangename ogenblikken. Wij ze7en de dagelijkse beslommeringen even opzij. Tegenstrijdige opinies, persoonlijke spanningen of, soms, frustraties vinden
bij Neos helemaal hun plaats niet. Wij komen hier samen met dezelfde
drijfveer: ondernemende en ontspannen senioren zijn. Ons bestuur
werkt daar permanent aan.
Wij zijn nu al heel druk doende om het programma 2018-2019 op te
stellen. Willen we mooie evenementen aanbieden dan moeten we er
tijdig bij zijn. Uiteraard horen jullie dat allemaal wel op tijd en stond.
Ondertussen wensen wij jullie heel ontspannende uurtjes bij de volgende activiteiten.
Albert Cluckers, voorzi7er

▼

Wat voorbij is...
De gemeente Zemst heeft op
dinsdag 13 maart de nieuwe
overdekte petanquehal in
Hofstade oﬃcieel ingehuldigd.
Een pluim voor de initiatiefnemers en het bouwteam dat
terecht ﬁer mag zijn op het
resultaat.

Hofstade 13 maart

Opening PETANQUEHAL

Aan de Zemste seniorenverenigingen en petanquelie6ebbers
wordt, met deze realisatie,
een bijkomende mogelijkheid
geboden om hun hobby in de
meest gunstige omstandigheden uit te oefenen.
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NEOS DAUWWANDELING op 29 maart
Voor de dauwwandeling, editie 2018, werd opnieuw voor Zemst-Laar
gekozen. In tegenstelling tot de vorige jaren verkenden wij nu de oostkant,
richting Mechelen.
De weersomstandigheden waren de dag zelf uitstekend maar door de grote
regenval voordien, waren enkele aanpassingen nodig. Noodgedwongen
kwamen wij ook in een zone met heel wat sluikverkeer terecht, een gevolg
van de werken in de Hoogstraat.
Als afsluiter wach7e er bij Vanessa, voor meer dan 60 aanwezigen, nog een
stevig ontbijt en werd er vriendschappelijk nagepraat en plannen gesmeed
voor de komende activiteiten.
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Vrijdag 4 mei 2018 - 14.30 uur

FERNAND LEGER

Erratum
De trein in Mechelen om 13.34 u komt aan in
Brussel Centraal om 13.57 u. (onveranderd),

5 april - Leest
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de mensen die in WEERDE
opstappen nemen een andere trein om
13.24 uur op spoor 4 (zij komen in
Brussel aan om 13.51 uur).

▼

Wat nog komt...
Op donderdag 17 mei organiseert NEOS een nieuwigheid!
We gaan wandelen in de voormiddag en daarna lunchen we, gekoppeld
aan een bezoek aan de huisbrouwerij.
PRAKTISCH

Er zijn 2 mogelijkheden:

- ofwel komt u tegen 9.30 uur naar de fees8aal “DEN AST”
in de Brouwerijstraat 23 te Kampenhout om deel te nemen aan de
“WITLOOFWANDELING” van 8 km.

Combi-wandeling

- of u komt tegen 12 uur naar het “LABO CAFE” op he8elfde adres
om deel te nemen aan de lunch.
Parking voor beide activiteiten: fees.aal “Den Ast“.
HET MENU:

Witloofsoep
Koninginnehapje en Hertoginneaardappeltjes
Aardbeienbavarois met Mango coulis
Eén consumptie naar keuze.

Kostprijs: 30 € voor leden, 35 € voor niet leden.
Inschrijven door betaling vóór 4 mei 2018 op rekening van Neos-Zemst.
Voor de wandeling alleen is vooraf inschrijven niet nodig.

's-Hertogenbosch is één van de mooiste Middeleeuwse
stadjes van Nederland. De stad van Jeroen Bosch is zeven
eeuwen lang een vestingstad geweest. Nu vormen deze
vestingen nog altijd de grens tussen het historisch centrum en de rest van de stad.
Zoals in heel Nederland zijn ook hier de verschillende
waterlopen zeer belangrijk. We maken op de "Binnendieze" een historische rondvaart. Terwijl de schippergids vertelt, varen we onder en langs de mooiste
plekjes van deze lieﬂijke stad.
Een stadsgids neemt ons mee door smalle karakteristieke
straatjes en pleinen. Het hoogtepunt van de stadswandeling is ongetwijfeld de St.-Janskathedraal. Één van de meest
interessante gebouwen van West Europa en het meest
gedecoreerd gebouw van Nederland.

Uitstap dinsdag 22 mei 2018

's-HERTOGENBOSCH

's- HERTOGENBOSCH PRAKTISCH:
Vertrek:
Om 8 u op de parking van "d’Oude School" Dorpsstraat in Weerde
Programma:
10.00 uur - aankomst met koﬃe, en Bossche koek.
10.30 uur tot + 13 uur stadswandeling
en bezoek aan de kathedraal met 3 gidsen
13.00 uur - Middagmaal bij Van Puﬀelen
14.40 uur - eerste groep rondvaart op de "Binnendieze"
14.50 uur - tweede groep rondvaart op de "Binnendieze"
Een rondvaart duurt + 50 minuten
Vrije tijd.
18 uur - Vertrek naar Weerde
Prijs:
56 € voor leden en 66 € voor niet-leden
te storten vóór 3 mei op de rekening van
Neos Zemst met vermelding
‘s-Hertogenbosch.
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* Sommige organisaties
zijn mogelijk onderworpen
aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

vrij 4 mei
do 17 mei
di 22 mei
di 12 juni
do 21 juni
zo 29 juli
do 16 augustus
17 - 21 augustus
do 18 oktober
vrij 2 november

Organisatie

Plaats

Uur

Inschrijving

Tentoonstelling
Combi-wandeling
Dagreis
Fietstocht
Mechelen 1/2 dag
Neos BBQ
Rubens
Riviercruise
Wandeling
40-45

Brussel
Kampenhout
‘s-Hertogenbosch

9.30/12.00

Afgesloten
4 mei
3 mei

Zemst-Laar
Westerlo
20.45
Duitsland - Frankrijk - Zwitserland
13.30
Puurs

Opmerking

Verantwoordelijke
depauw.r@skynet.be - 0474 914631
leonwilms@skynet.be - 0479 403187
gust.lut@gmail.be - 0478 441322

Info volgt
Info volgt
Info volgt
1 juni
Afgesloten
Seniorenweek
Info volgt

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

PETANQUE :

WANDELEN:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
p
0476 403187
iet o

Donderdag 19 april: Parking Walem aan kasteel Rosendael.

Wij

Donderdag 3 mei: St.- Jacobskapel - Stuivenberg.
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26 april: Moezelreis
10 mei: Hemelvaart

1ste en 3de donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com - 0476 893706

We vertrekken richting Nete om langs de grachten van het fort van Walem terug te
keren naar Rosendael. De afstand bedraagt 6,5 km.

De afstand bedraagt 6,9 km.

Donderdag 17 mei: Combi-wandeling Kampenhout - Witloofpad.
De afstand bedraagt 8 km (zie pag. 3).

RUBENS
Neos Zemst
heeft voor deze
gelegenheid
25 plaatsen
gereserveerd.

donderdag
16 augustus 2018 - 20.45 uur,
Domein de Merode,
WESTERLO

Ticket golden seat: 84 € p/p

Inbegrepen:
- busvervoer
- kussentje en programmaboekje
- koude schotel (op locatie buiten
kasteeldomein)

Voor de lie-ebbers een mooie gelegenheid om samen te genieten in groep.
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Na het succes van de vorige musicalspektakels
Marie-Antoine7e en Albert 1, neemt Historalia ons
in de zomer van 2018 opnieuw mee op een betoverende en muzikale reis doorheen de tijd. Dit keer
dompelen we ons onder in het meeslepende
levensverhaal van één van Vlaanderens bekendste
historische ﬁguren, Rubens.
Het musicalspektakel, met een uitgebreide klank- en
lichtshow, wordt zoals steeds live uitgevoerd op het

Wij verwachten uw inschrijving graag vóór
1 juni 2018, door overschrijving van het
bedrag op rek. Neos Zemst met vermelding
RUBENS.

water rondom het prachtige kasteel van Prins de
Merode in Westerlo.
Nieuw dit jaar is dat er op het domein zelf een zeventiende-eeuws dorp gebouwd wordt, met een heleboel
acteurs die je het gevoel geven in Rubens’ tijd te zijn
terechtgekomen.
Als toeschouwer wandel je door het dorp en kan je
interageren met de acteurs alvorens je plekje in de
tribune op te zoeken.

