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Daar komt de zomer…….
Na de droevige donkere regendagen komt eindelijk de zomer om de hoek kijken.
Wij hopen er grondig en deugdelijk te kunnen van genieten. De zomer zie je ook
opduiken in onze talrijke activiteiten die hier, in deze nieuwsbrief, worden
beschreven. er is voor elk wat wils maar op tijd inschrijven blijft de boodschap. Dit
maakt het ons, voor de organisatie, makkelijker maar geeft je meer zekerheid erbij
te kunnen zijn. Plaatsen zijn immers onderworpen aan transport- en cateringsbeperkingen.
Uiteraard vestigt het bestuur de speciale aandacht op de jaarlijkse reuze BBQ,
voor de leden en voor al wie er graag bij is. Dit is een echte zomeractiviteit met
geurige spijzen en aangepaste dranken.
Ook de uitstappen zijn zomers en laten, hopen we met de weerman, genoeg
ruimte om de natuur op te snuiven. Graag zien we jullie, vrolijk en ontspannen,
op onze activiteiten. intussen wensen we jullie al zeker heel veel zonnige dagen.
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Onze jaarlijkse familiebarbecue komt eraan!
Traditiegetrouw worden de vuren aangestoken op de laatste zondag van
juli. Dit jaar is dat 31 juli en weer zetten 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 aperitiefje, drie vleesgerechten en daarbij ruime keuze
aan begeleidende groenten en, daarna, lekker dessert en kof�e.
Zoals vorige jaren verwachten we jullie heel talrijk maar trommel ook je
familie, vrienden, buren, kennissen en andere BBQ-liefhebbers op, om
samen met ons te tafelen. Het bestuur en het BBQ-team maken er zeker
weer een smakkelijke en gezellige dag van.
Je kan je plaats reserveren door storting, vóór 19 juli, van 20 € p.p. (voor volwassenen) of 12 € p.p. (voor kinderen tot 12 jaar) op rekening van Neos
Zemst (zie kolom hiernaast op deze bladzijde). Komt er, die dag zelf, nog
graag iemand bij dan kan die nog deelnemen door aan de ingang de kaartjes te kopen voor 23 € p.p. (volwassenen) of 15 € p.p. (voor kinderen).
Wij kijken ernaar uit jullie met een glaasje te kunnen verwelkomen, en van
jullie aanwezigheid te kunnen genieten.

Bedankt
Enige tijd geleden kreeg de petanquebaan, in
de buurt van het WIK lokaal in Zemst-Laar,
bezoekers met minder goede bedoelingen.
De zitbank heeft het niet overleefd.
Op vraag van enkele NEOS-petanquers en met
de direkte steun van Schepen
Koen VaNdErmEIrEN heeft het College beslist
de petanquebaan opnieuw
uit te rusten met een gloednieuwe zitbank.

Wat voorbij is...

19 mei

Treinmuseum en Brussels Parlement
Het spoorwegpatrimonium, dat voordien verspreid was over 5 locaties, werd
verzameld op één enkele plaats in het station van schaarbeek. Pas opengesteld
in september 2015 was NeOs Zemst er als de kippen bij om dit te bezoeken.
een topcollectie van locomotieven en treinstellen worden er tentoon gesteld.
We maakten er kennis met de wereld van het spoor, vroeger en nu.
in de namiddag werd het Brussels Parlement bezocht. Om de bezoekers inzicht
te geven in een kluwen van bevoegdheden en strukturen van ons land en van
het Brussels Gewest, startte het bezoek met een informatieles. Daarna volgde er
een rondleiding door het immense gebouw met talrijke ontvangst- en vergaderlokalen.
Het geheel werd afgerond met een glaasje bubbels en een bezoek aan de hoogste verdieping. De weersomstandigheden waren ideaal en daardoor kreeg men
een indrukwekkend uitzicht tot ver over de Brusselse randgrenzen heen.

Fietstocht naar
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De NeOs-voorjaars�etstocht ging dit jaar richting
Grimbergen. Niettegenstaande de aangekondigde
minder gunstige weersvoorspellingen was iedereen
paraat op de afgesproken startplaats.
Via Zemst-Laar, Hombeek (Pikkerie), Kapelle-op-denBos, Humbeek, Verbrande-Brug en Beigem bereikten
31 mei
wij het einddoel: Grimbergen.
Grimbergen Onderweg waren er enkele informatie-, foto- en
drankstops voorzien. De lunch in de Tommenmolen
en het bezoek aan het mOT (museum voor Oudere Technieken) in het Guldendal werden zeer gewaardeerd.
Op de terugweg, met tussenstop in manège Verbrande-Brug,
genoten �etsers en supporters nog van een dikke pint en
droomden luidop van een volgende Neos-activiteit.

Wat nog komen gaat...
Op

WOENSDAG 20 JULI 2016 doen we een daguitstap naar
VERBEKE-FOUNDATION in KEMZEKE en de
MEETJESHOEVE in MOERBEKE-WAAS.

VerBeKe-FOUNDATiON, dat we in de voormiddag bezoeken, is één van de grootste tentoonstellingsruimten van europa en is zo speciaal, dat een beschrijving bijna onmogelijk
is. Het is een indrukwekkende plek, binnen en buiten, waar cultuur, natuur en ecologie
samenkomen.
De eigenaars Geert en Carla VerBeKe-LeNs, beschrijven hun private kunstruimte, met indrukwekkende moderne en hedendaagse kunstwerken, als volgt: "Onze presentatie is
onaf, ongepolijst, contradictorisch, slordig, complex, onharmonieus, levend en onmonumentaal, zoals de wereld buiten de museummuren. Hier vindt u geen �amboyante opzienbarende gebouwen, maar
eerder een verfrissende, pretentieloze plek om te kijken naar kunst en een subtiele kritiek op de buitenwereld".
men kan er zelfs de nacht doorbrengen in hiervoor speciaal ontworpen kunstwerken. Je bent er voor of je bent er
tegen. Daarom moet je het vooral gezien hebben.
Na de lunch, gaan we naar de meeTJesHOeVe en bezoeken er het
"escargotpark" en het "safraanveld". Aansluitend op de rondleiding is er
een degustatie van een glaasje wijn uit de streek, een escargotsproevertje, iets lekkers met safraan, kof�e en water.
Uitstap 20 juli praktisch:
Vertrek:
8.30 u op de parking van "d’Oude School" in Weerde
Inschrijven: door storting van 56 € p/p (leden), 66 € p/p (niet leden) op rek. van Neos Zemst ten laatste op 5 juli 2016. (Deelnemers beperkt tot 60).

Daguitstap naar RIJSEL
Op donderdag 18 AUGUSTUS 2016 brengt NEOS ZEMST,
met Nederlandstalige gidsen, een bezoek aan Rijsel.
rijsel, de hoofdstad van Frans Vlaanderen, net over de grens van België, heeft zowel Franse als
Vlaamse invloeden. Het is een gezellige universiteitstad met talrijke monumenten, musea,
winkelstraten, terrasjes, oude en nieuwe architecturale pareltjes.
Kort samengevat ziet het programma er als volgt uit:
VOORMIDDAG:
Uitstap Rijsel praktisch:
Vertrek:
7.15 u op de parking van
"d’Oude School” in Weerde
Inschrijven:
MIDDAG:
65 € (leden)
75 € (niet-leden)
NAMIDDAG:
storten op de rekening van
Neos Zemst vóór 2 augustus.
aantal deelnemers is beperkt tot 60.

- Toekomen aan Kinepolis Kortrijk om 8.30 u om een gids op te pikken
die ons verder de hele dag zal begeleiden.
- sanitaire- en kof�estop, met of zonder croissant,
in een restaurant op de e17 te marke.
- rondleiding futuristisch euralille. Dit is het nieuwe rijsel.
- in het centrum van de oude stad, driegangenmenu Art déco met drank
aan tafel (wijn, water of een bier) + kof�e of thee.
- rondleiding Le Vieux Lille.
- Vrije tijd (en sanitaire stop).
- Terugreis ten laatste om 18 u.
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Organisatie

Plaats

Inschrijving

Do 30 juni

Leuven / Meerdaal

Provinciehuis

10 juni

Wo 20juli

Verbeke & Slakkenkwekerij

Kemzeke

5 juli

Di 12 juli

Tento Salvador Dali

Zo 31 juli

BBQ

Do 4 augustus

Fietstocht Arboretum

Do 25 augustus

Albert I

Do 18 augustus
Za 3 september

8 - 12 september
vrij 23 september

PETANQUE:

Daguitstap

Toneel Streven
Friesland (5 d)
Seniorenfeest

Luik

Zemst-Laar

10 juni
19 juli

Wespelaar

15 juli

Westerlo

23 juni

Rijsel

Eppegem

Nederland
Elewijt

Opmerking

Verantwoordelijke
gust.lut@gmail.com - 0478/441322

Max. 60 deelnemers

depauw.r@skynet.be - 0474/914631

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

albertcluckers@gmail.com - 0475/568424
leonwilms@skynet.be - 0476/403187

2 augustus

Max. 60 deelnemers

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

...

15 uur

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

Afgesloten

26 augustus

2e en 4e donderdag - 14 uur - WIK Zemst-Laar
Verantw.: leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Donderdag 4 augustus:
DAGFIETSTOCHT

Neos Nationaal

via Neos Zemst

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187
gust.lut@gmail.com - 0478/441322

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

23 juni - 14 juli -

28 juli

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

ARBORETUM WESPELAAR

ca. 35 km

Het ArBOreTUm WesPeLAAr is een gespecialiseerde collectie van struiken en bomen uit de hele wereld, die winterhard zijn in België. Zij staan bekend om hun uitgebreide verzameling van Acer, magnolia, rhododendron. De
hele verzameling is 20 ha groot.
er is eveneens een mogelijkheid om in de engelenburcht het “Belevingscentrum ’14-’18: mensen in de Groote Oorlog” te bezoeken, die je onderdompelt in het dagelijkse leven tijdens de eerste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant.
10.00 uur
12.00 uur

Vertrek met de �ets op de parking aan het zwembad in Hofstade.
“Brasserie engelenburcht” in het voormalige Ursulinenklooster in
Tildonk. - Lunch: Dagschotel + kof�e.
Belangstellenden die met de auto komen worden hier verwelkomd:
Kruineikestraat 5b - 3150 Tildonk.
14.00 uur
Bezoek met gids Arboretum Wespelaar (Geen verharde paden: voorzie
aangepast schoeisel) - Grote Baan 63, 3150 Wespelaar (nabij de kerk).
16.30 uur
Terugweg richting Hofstade.

DEELNAME:
INSCHRIJVEN:

30,00 € leden – 40,00 € niet-leden.
vóór 15 juli, door betaling op rekening van Neos Zemst. Noteer in de mededeling “naam + aantal auto of �ets”

Onze reis naar FRIESLAND van 8 tot en met 12 september 2016
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Ook al komt de zomer nog maar schuchter binnen toch nadert de afreisdatum van onze 5 dagentrip naar FriesLAND, in september. Dit brengt mee dat we ook het saldo van de prijs moeten betalen aan de touroperator. De
deelnemers betaalden al 165 € p.p. voorschot. Nu komt er nog 400 € p.p. bij voor diegenen die een tweepersoonskamer reserveerden. Voor de éénpersoonskamers wordt de resterende prijs 520 € p.p.
We vragen de reisgenoten de juiste bedragen te storten op de rekening van Neos Zemst (zie eerste blz. van de
nieuwsbrief) en dit vóór 26 JULI.
De deelnemers krijgen tevens nog, per mail, een individueel bericht. En dan maar aftellen naar de vertrekdatum.

