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Op 1 september gaat samen met het nieuwe werkjaar ook mijn functie als nieuwe voorzit-
ter officieel van start. De meeste onder jullie zullen me wel kennen van eerdere activiteiten. Ik ben
Alex Houthuys woonachtig te Zemst Bos en heb de functie van voorzitter, in samenspraak met het
bestuur, op mij genomen. Er wacht mij een zware taak want een voorzitter als Albert evenaren is niet
evident. Deze man heeft onze vereniging Neos-Zemst een tiental jaren, samen met de andere uit-
tredende bestuursleden, zowel Provinciaal als Nationaal positief op de kaart gezet. Bedankt hier-
voor Albert. Mijn motivatie en inzet is om minstens de ingeslagen weg verder te bewandelen. Samen
met jullie en het nieuwe bestuur moet dit lukken. Ik sta ter beschikking om indien mogelijk een
antwoord te geven op eventuele vragen, zowel telefonisch als per e-mail.

Het nieuwe werkjaar zal wellicht starten zoals het oude geëindigd is door de covid-19 maat-
regelen. We proberen nog te redden wat kan in 2020 zonder de gezondheid van onze leden in het
gedrang te brengen en hopen op een beter 2021. Laat ons zo snel mogelijk het verloren jaar 2020 ver-
geten. Onze activiteiten worden ook gebaseerd op de resultaten van onze rondvraag naar onze
leden toe. Daar helaas onze algemene vergadering weer moet wijken voor de verstrengde maat-
regelen stellen we jullie reeds het nieuwe bestuur voor in deze “ Extra Editie “.

Ik verwijs ook graag naar de elektronische nieuwsbrief die alle leden periodiek krijgen van
Neos Nationaal. Hierin vinden jullie alle informatie over globale activiteiten van wandelingen tot
verre reizen, waarop leden uit het ganse land kunnen inschrijven. Neos-Zemst is niet betrokken in
de organisatie van deze evenementen tenzij wij dit expliciet in onze nieuwsbrief vermelden. Anders
dienen de voorwaarden gevolgd te worden van Neos Nationaal zelf.

Verder wens ik nog te benadrukken dat onze programmafolder indicatief is. Alle concrete
modaliteiten per activiteit staan steeds, en enkel en alleen, in de nieuwsbrief. Data en activiteiten
kunnen veranderen sinds de opstelling van de folder. Onze nieuwsbrief is de enige ware bron van
informatie.

Tenslotte en ik val misschien in herhaling vraag ik met aandrang, in naam van alle bestuurs-
leden om bij vragen over een activiteit enkel en alleen de aangeduide verantwoordelijke te raad-
plegen. Enkel deze verantwoordelijke beschikt over alle info om jullie vragen snel te beantwoorden.
De secretaris, penningmeester, bestuursleden of voorzitter beschikken niet steeds over de laatste
info. Ook de datum van inschrijving is zeer belangrijk. Het is quasi onmogelijk op de valreep, restau-
rants - vervoer - gidsen of evenementen, wijzigingen in aantallen door te geven. Onze activiteiten
worden steeds ruimschoots op tijd aangekondigd, inschrijvingen na de uiterste datum zullen dus
niet meer kunnen aanvaard worden. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.

Het ganse bestuur wenst jullie allen een heel actief nieuw werkjaar toe en hopen op een zo
snel mogelijke normale werking. Covid-19 krijgt het enthousiasme van het nieuwe bestuur niet stuk.
Wij kijken ernaar uit jullie weer talrijk te mogen verwelkomen op onze activiteiten.

Alex Houthuys, voorzitter 
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Hopelijk kunnen wij elkaar rap terug zien!...

Dames, wij missen jullie!...

Door ziekte, verhuis en/of 

persoonlijke reden is het NEOS-bestuur op dit ogenblik herleid tot 

9 eenheden. Allemaal mannen.

Dit is een scheefgetrokken situatie, bij een vereniging met een ledenaantal ver boven de 200 

en waarvan meer dan 50 % vrouwelijke leden zijn.

De huidige bestuursploeg hoopt daar verandering in te brengen en kijkt uit naar vrouwelijke collega’s.

Voelt u zich aangesproken of heb je opborrelende interesse, laat het ons weten.

Neem contact met één van de bestuursleden. 

Je bent van harte welkom.

(*) Mannen zijn ook welkom

(*)
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* 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 3 september  -  14 uur  - Sint 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
Hombeeksesteenweg 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 17 september - 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 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   10 september
24 september

8 oktober

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.

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 Geannuleerd

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

do 15 oktober Seniorenwandeling Weerdse Kronkels Info volgt

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

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

di 8 december Kerstfeest Info volgt

vrij 8 januari Nieuwjaarsreceptie Info volgt

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

Wij hernemen de aangekondigde wandelingen uit de Wij hernemen de aangekondigde wandelingen uit de 

Nieuwsbrief van juli/augustus, uiteraard met Nieuwsbrief van juli/augustus, uiteraard met aangepaste dataaangepaste data..

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
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Traditiegetrouw start het nieuwe
werkjaar in september met de 

organisatie van een  
ALGEMENE VERGADERING.

Helaas, door de coronaperikkelen
zijn  we genoodzaakt ons 
programma bij te sturen en
informeert het bestuur 

tussentijds met deze extra edtitie. 

De Nieuwsbrief, Nr 1 - september
van het werkjaar 2020-2021 
verschijnt rond 15 september.


