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Beste Neos-vrienden
Het mooie lenteweer doet ons
dromen van een prachtige
zomer. Niettegenstaande onze
landbouwers snakken naar een
beetje water, zijn onze petan-
quers, wandelaars en iedereen
die buitenactiviteiten orga-
niseert wel een andere mening
toegedaan.

Ook het bestuursteam is na onze programmatievergadering van deze week, en
ik denk door de lentekriebels, hard aan het werk gegaan om een  prachtige
jaarkalender succesvol te voorzien voor het nieuwe werkjaar 2022-2023. Deze
kalender staat weer goed gevuld met activiteiten zoals interessante voor-
drachten, ½ en hele daguitstappen, 2 meerdaagse reizen, fietstochten en
verschillende Nationale Neos-activiteiten. Er staan ook enkele nieuwigheden
op het programma, zoals één of meer namiddagen SAMENZIJNmet een hapje
en een drankje om gezellig te babbelen. 

Meer ga ik nu nog niet verklappen, jullie horen het op onze algemene leden-
vergadering van dinsdag 6 september 2022.

Nu ook het probleem van corona stilaan naar de achtergrond gedrongen wordt,
hebben wij beslist om de organisatie van activiteiten meer zelf in handen te
nemen.

Daarom onze vraag, wie zich geroepen voelt om bij een activiteit te helpen
(voorbereiding van hapjes, ronddragen en dergelijke) mag zich melden op
alex.houthuys@gmail.com of tel 0477 74 20 60. Iedereen is welkom.  

Jullie voorzitter Alex Houthuys

Op 19 april vernamen wij het overlijden van

Raymond REYNIERS
1935 - 2022

Echtgenoot van Rika Vermeulen

Raymond en Rika waren trouw aanwezig op

onze Neos-activiteiten.

Wij bieden langs deze weg onze innige 

deelneming aan zijn echtgenote, 

kinderen en familie.
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Voorbij

DAUWWANDELING
HOMBEEK - HEIKE (7 APRIL 2022)

WANDELING
KLEIN-WILLEBROEK (21 APRIL 2022)

Komt zo...

PRAKTISCH: Er zijn 2 mogelijkheden

- ofwel kom je tegen 9.30 uur naar de feestzaal “DEN AST” 
in de Brouwerijstraat 23 te Kampenhout om deel te nemen aan de 8 km lange

“WITLOOFWANDELING”
- of je komt tegen 12 uur naar het “LABO CAFE” op 
hetzelfde adres om deel te nemen aan de lunch. 

Parking voor beide activiteiten: Feestzaal “Den Ast“.

HET MENU: -  Aspergeroomsoep

-  Parelhoen met gebakken witloof

Hertoginnenaardappeltjes en peperroomsaus

-  Tarte tatin met vanilleijs

Kostprijs: 35 € voor leden, 40 € voor niet-leden.

Inschrijven door betaling vóór 24 mei 2022 op rekening van Neos Zemst.

Voor de wandeling alleen is vooraf inschrijven niet nodig.

Combiwandeling

Op donderdag 2 juni 2022 organiseren wij 
een combiwandeling in Kampenhout. 

We gaan wandelen in de voormiddag en daarna lunchen we, 
gekoppeld met een bezoek aan de huisbrouwerij.

1 DRANK

(bier, wijn, frisdrank)

INBEGREPEN

PETANQUEN 
ZEMST-LAAR (28 APRIL 2022)
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Neos Zemst organiseert 
een fietstocht met 
bestemming de Pallieterstad LIER.

Start aan de Melkerij in Zemst om 10 uur om ongeveer 
2 uur later te arriveren aan de Zimmertoren. 
VRIJ middagmaal in Lier in één van de vele gelegenheden 
op en rond de markt.

Vertrek samen in Lier na individueel wandelen of lunchen op een 
ter plaatse afgesproken tijdstip.

Om praktische redenen is inschrijven noodzakelijk, 
liefst vóór 10 juni bij Gilbert Maebe op nr. 0476 89 37 06 
of mail  gilma171@outlook.com

Neos Zemst nodigt uit: 

Een dag in BRUGGE met boottocht op de reien 
op dinsdag 14 juni 2022

PROGRAMMA:

In de 15de eeuw stichtte de familie Adorno uit Genua
het domein Adornes, bestaande uit de 

Jeruzalemkapel, godshuizen - waar nu een museum
ingericht is - en een herenhuis met grote tuin.
Achtereenvolgens werd het een privéhuis, een 
religieuze stichting, een klooster, een school en 

een kantmuseum. 
Het domein is eigendom van graaf en 
gravin Maximilien de Limburg Stirum, 
afstammelingen van Anselm Adornes.

Een geleid bezoek aan het museum toont ons hoe
Brugge was in de middeleeuwen. We vernemen ook

wat over de rol van de Adornesfamilie.

In de namiddag bekijken we Brugge “anders”.
Begeleid door een gids maken we een boottocht op
de reien en kuieren nog wat vrij rond in deze mooie

historische stad.  

PLANNING:

07.45 uur: - Verzamelen en vertrek op de parking
van “d’Oude School” in Weerde, 
Dorpsstraat 87.

10.00 uur: - Aankomst in Brugge en kopje koffie. 
- Aansluitend bezoek aan het museum.

12.30 uur: - Driegangenlunch in een restaurant in 
de stad.

14.30 uur: - Stadswandeling 
“Brugge anders bekeken”. 
- Aansluitend boottocht en vrije tijd.

18.00 uur: - Terug naar Weerde, waar we 
omstreeks 20.00 uur aankomen.

PRAKTISCH:

DEELNAMEPRIJS: 87 € voor-leden, 
97 € voor niet-leden, 

te storten op rekening van NEOS Zemst 
ten laatste op 1 juni 2022. 

Deze uitstap gaat door vanaf 25 deelnemers 
en maximum 50. 

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de 
reissom. 

INBEGREPEN: de busrit heen en terug, 
toegangsgelden museum en boot, gids, koffie bij
aankomst en driegangenmenu, zonder dranken.

Indien u onverwachts toch verhinderd bent, 
kan u tot 7 juni annuleren. 

Na deze datum blijft de volledige reissom 
verschuldigd. 

Is er de dag zelf een probleem, gelieve te 
telefoneren naar Angele Verbeeck op het nummer

0496 10 97 04 

Vrijdag 17 juni 2022 - Fietstocht naar LIER



* Sommige activiteiten

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

do 2 juni Combiwandeling Kampenhout 9.30 of 12.00 0476 89 37 06      gilma171@outlook.com

di 14 juni Daguitstap Brugge 7.45 1 juni 0496 10 97 04      verbeeckangela@telenet.be

vrij 17 juni Fietstocht Lier 10.00 10 juni Melden 0476 89 37 06      gilma171@outlook.com

do 30 juni Wandelen met honden Hofstade 14.00 0497 10 53 49      paul.cox2@telenet.be

zo 31 juli BBQ Zemst-Laar 11.30 - 15.00 Info volgt

zo 4 september Senioren Fest Antwerpen 5 juni 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 89 37 06

Petanque:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK
Spiltstraat 280 

Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be 

0476 40 31 87

Contact: fr.andries@skynet.be

0478 34 98 66

Donderdag:  12 mei

26 mei (O.H.H.)

9 juni
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Donderdag 19 mei 2022: door omstandigheden is de voorziene 

"combiwandeling" in Kampenhout verplaatst. 

ER IS OP DONDERDAG 19 MEI WEL EEN VERVANGENDE WANDELING.

We komen om 14 u samen op het vliegveld "Lint", Humbeeksesteenweg te

Grimbergen (Humbeek). Parkeren op de parking van het vliegveld.We wan-

delen in de omgeving van het vliegveld van Grimbergen over een afstand van

+ 5 km. (Zie NB april 2022)

Donderdag 2 juni 2022:COMBIWANDELING - Zie pag. 3

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Vertrek: op de parking bij d’Oude School in Weerde. (vertrekuur volgt)

Kostprijs: BUSVERVOER + MAALTIJD + TOEGANG:  83 €

Inschrijven door betaling vóór 5 juni 2022 op rekening van Neos Zemst 

met vermelding van het aantal personen + Senioren Fest.

Enkele Neos Nationaal organisaties. (Meer info volgt)

23/10/2022  Hommage aan Brel;    13/11/2022  Melodieën voor miljoenen;     20/12/2022 Vergeet Barbara;     8/1/2023 André Rieu

Dit is e
en

organi
satie 

in het 
teken 

van

40 jaa
r Neos

 Nation
aal

HERINNERING “FIETSBIJSTANDSVERZEKERING”

Wie een fietsbijstandsverzekering wil nemen
voor de periode van 1 juli 2022 tot/met 30 juni 2023

moet er aan denken om vóór 1 juni 2022 in te schrijven bij onze 
penningmeester door storting van 25 € op de Neos Zemst rekening. 


