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Heel wat leden namen weer deel 

aan onze talrijke activiteiten. 

De uitstappen, wandeltochten en 

bezoeken trokken weer veel geïn

teresseerden aan.

Het is telkens een hele klus voor de organisatoren om

alles op tijd en op maat klaar te krijgen. Daarom is het

ook zo belangrijk, en zijn we jullie daarvoor dankbaar,

om op het afgesproken tijdstip aan het voorziene

vertrekpunt of het opstappunt te verschijnen.

VOOR HET VOLGEND WERKJAAR WERDEN WEER

MEER DAN VIJFTIG ACTIVITEITEN VOORZIEN. 

Neos Zemst is een goed rollende trein en we moeten zien

het beter te doen dan de spoorwegen.

Buiten nog enkele wandelingen en uitstappen, ruiken 

wij al de lekkere geuren van de BBQ, eind juli. 

Verder in deze nieuwsbrief lezen jullie de praktische

modaliteiten voor de inschrijving. Doe dat nu al dan 

kunnen jullie in alle gemoedsrust verder de zomer in.

Bij Neos Zemst komt een actiever deel van de 

seniorenbevolking van onze gemeente samen. 

Wees erbij en beleef leuke en ontspannende momenten. 

Dorpsgenoten leren kennen en samen met hen genieten 

van nieuwe horizonten blijft boeiend.

Wij kijken er keer op keer naar uit jullie te kunnen begroeten.

Albert Cluckers, voorzitter

Neos Zemst zomert...
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WAT Voorbij IS...

Tentoonstelling Bernard van Orley
Op 17 mei 2019 bracht een kleine groep Neos-leden in de Bozar een be-

zoek aan de retrospectieve tentoonstelling Bernard van Orley.  We werden

hierbij gegidst door een zeer onderlegde kunsthistorica zodat we duidelijk

inzicht kregen hoe deze kunstenaar en humanist de spilfiguur was van het

artistieke leven in Brussel in de 16de eeuw.  Opmerkelijk was dat de tapijt-

kunst, waar van Orley zich in bekwaamde, de absolute blikvanger was van

deze tentoonstelling!  Een uitzonderlijk bezoek!!

35 Neos-leden waren donderdag 16 mei op de afspraak voor de Combi-wandeling.

In de voormiddag was er een traject uitgestippeld via goed begaanbare jaagpaden en wandelwegen rond de

Zenne, Leuvensevaart en Dijle. 

Dit is een gebied dat wordt omgevormd tot een bufferbekken en deel uitmaakt van het grote “Sigmaplan”, 

een project van de Vlaamse overheid dat het risico voor overstromingen van de Schelde en haar bijrivieren 

moet verkleinen. 

Enkele sympathisanten kwamen ons rond het middaguur vervoegen om samen, na een deugddoende

“zonnige terraspint”, te genieten van een lekker Zennehoeve-lunch.  

Een gezonde, aangename en ontspannende activiteit. Voor herhaling vatbaar.

45 gegadigden stapten op 28 mei op de bus, richting

Lessines.Wij bezochten, na een warme koffie of thee, een

merkwaardig hospitaal. Heel kundige gidsen brachten ons

terug in de 11de en 12de eeuw, over de 17de en 18 de eeuw

naar een periode na de tweede oorlog. 

Het “hôpital de Notre Dame à la Rose” is een voorloper van

het gekende Hospice de Beaune. De basiskennis van de ge-

neeskunde werd op de toenmalige zieken toegepast. Zelfs

één van onze medereizigers onderging een (fictieve) schedel-

boring volgens het recept van weleer. 

Na het middagmaal was er nog tijd om een heel volledige en

prachtig onderhouden kruidentuin te bezichtigen.

In Ath bezochten wij het reuzenhuis. 

Wat is een reus, waarom zijn er reuzen, hoe maakt men een

reus en hoe draagt men hem...? Op al deze vragen kregen

wij aanschouwelijk heel wat uitleg.

Medisch opgepept en reuzegoed verzorgd trok het 

gezelschap weer tevreden naar de parking in Weerde.

28 mei - Uitstap naar Lessines en Ath
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Woensdag 5 juni

1/2 dag fietstocht LIER

Traditiegetrouw worden de vuren aangestoken op de laatste zondag van
juli. Dit jaar is dat 28 juli en weer ze(en we tafels en stoelen klaar in de
parochiezaal van Zemst-Laar.  

Van 11.30 u tot 15 u kan je komen smullen en genieten van een aperitie'e,
drie vleesgerechten en daarbij ruime keuze aan begeleidende groenten
en, daarna, lekker dessert en koffie.

Zoals vorige jaren verwachten we jullie heel talrijk maar trommel ook je
familie, vrienden, buren, kennissen en andere BBQ-lie&ebbers op, om

samen met ons te tafelen. Het bestuur en het BBQ-team maken er zeker
weer een smakelijke en gezellige dag van.

Je kan je plaats reserveren door storting, vóór 19 juli, van 25 € p.p. (voor
volwassenen) of 15 € p.p. (voor kinderen tot 12 jaar) op rekening van
Neos Zemst (zie kolom op bladzijde 1). Komt er, die dag zelf, nog graag
iemand bij dan kan die nog deelnemen door aan de ingang de kaartjes te
kopen voor 28 € p.p. (volwassenen) of 18 € p.p. (voor kinderen).

Onze jaarlijkse familiebarbecue komt eraan!

Wij kijken ernaar uit jullie met een
glaasje te kunnen verwelkomen, 
en van jullie aanwezigheid 
te kunnen genieten.

Derde keer, goede keer, 

zou men zeggen... 

Alhoewel, nu waren de 

voorspellingen ook niet opperbest

en toch waren er enkelen die het

aandurfden.

Proficiat aan de moedigen.

23 mei - Petanquen in Zemst-Laar 6 juni - Wandelen in Eppegem



* 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 20 juni - wandeling in het domein Sport Vlaanderen van 

Hofstade. Afstand 6,5 km. We verzamelen op de parking van de zwemdok.

Op donderdag 7 juli wandelen we in Heindonk aan de watersportbaan

Hazewinkel in de Beenhouwerstraat nr 28. De parking bevindt zich rechts

na het binnenrijden. We vertrekken om 14 u en volgen de noordkant van de watersportbaan,

we vervolgen via de bocht naar de zuidkant om wat verder af te slaan in het broek dat we

doorkruisen om na 7,8 km te eindigen waar we vertrokken. Nadien is er gelegenheid om de dorst

te lessen in de Boathouse.

Op donderdag 18 juli komen we samen aan de Eglegemvijver in Hombeek

om te 14 u, vanop de parking langs de spoorbaan, een parcours te volgen van

het knooppuntensysteem "Rivierenland". Na 4,2 km belanden we bij het “Kasteel van

Eglegem " en doorkruisen verder het "Middenveld" om te eindigen waar we vertrokken. 

Dorst kan nadien gelest worden in de kantine van de zeilclub.

NEOS
Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking VERANTWOORDELIJKE

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 19 juli albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123

wo 7 augustus Dagfietstocht Malderen Info volgt

do 29 augustus Festivaria Titanic 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 THEMAWANDELING IN HET TEKEN VAN DE SENIORENWEEK Info volgt

za 2 november The ABBA Story Antwerpen 15 uur 26 augustus infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899

za 23 november 40-45 Puurs Afgesloten Info volgt infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899

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 27 juni

11 juli

25 juli

De spectaculaire musical 

“Thank You For The Music – The ABBA Story”,
van dezelfde producer als o.a. “Elvis, de musical”, komt dit 

najaar naar de Antwerpse Stadsschouwburg.

Het Engelstalige spektakel brengt de grootste hits van Agnetha,

Anni-Frid, Benny en Björn tot leven. “Waterloo”, “Mamma Mia”,

“Take a chance on me”, “Money, money, money”, “Dancing Queen”

en zoveel andere onvergetelijke ABBA-songs worden gebracht door

artiesten  die  niet  alleen  verbazingwekkend  hard  lijken  op  de

originele line-up, maar ook in staat zijn om hun sound met een

doorgedreven perfectie te reproduceren. 

Neos Zemst heeft voor deze gelegenheid

een aantal plaatsen gereserveerd. 

Ticket met busvervoer, voorstelling en

maaltijd: 77 €.

-

Wij verwachten uw inschrijving  

vóór 26 augustus door 

overschrijving van het bedrag op rek. van

Neos Zemst met vermelding 

The Abba Story.

Zaterdag 2 november 2019 - 15 uur
Stadsschouwburg Antwerpen

Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid 

om samen te genieten in groep.

4


