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Er is weer heel wat te beleven bij Neos Zemst

De  Moezelreis  is  weer  net,  succesvol, verlopen.  Komende  dagen  komen
daguitstap, wandelingen en fietstochten aan bod. Er is zeker genoeg voor
ieders  smaak.  Ondertussen  is  de  bestuursploeg  al  volop  bezig  om  het
programma 2018-2019 op te stellen. Activiteiten worden tijdig gepland om
zeker te zijn dat zij in optimale omstandigheden kunnen georganiseerd en
uitgevoerd worden. Dat is het mooie van Neos. Met een waaier aan diverse
activiteiten proberen wij zoveel mogelijk leden samen te brengen. Nieuwe
dorpsgenoten leren kennen, gezamenlijke interesses  bundelen  en  dat
alles overgieten met een hapje en een tapje, dat is onze formule.
_

Helaas moeten wij in deze brief ook het heengaan meedelen van twee leden.

Françoise HOUWELIJCKX was regelmatig aanwezig op onze activiteiten waar
zij veel van genoot.
Met een dikke traan moet ik ook het overlijden meedelen van mijn echtgenote,
Lutgart LETTANI.  Zij was een prachtige vrouw, onovertroffen mama en oma.
Bovendien was zij een superenthousiast lid van Neos. Zij stond altijd aan mijn
zij. Discreet maar altijd geïnteresseerd betrokken stond zij mij altijd bij en was
altijd present bij het opze=en van activiteiten. Zij genoot van het contact met
de andere Neos-leden.
Wij zullen beide dames nooit vergeten.

Albert Cluckers, voorzi=er

ZEMST

Wij melden het overlijden van

Lutgart LETTANI
1948 - 2018

Echtgenote van Albert Cluckers

Innige deelneming 

vanwege Neos Zemst aan familie 

en kennissen.

Moge de steun van alle vrienden een troost zijn.

We blijven haar gedenken.

Wij vernamen het overlijden van

Françoise HOUWELIJCKX
1934 - 2018

*
Innige deelneming 

vanwege Neos Zemst aan familie 

en kennissen.

Moge de steun van alle vrienden een troost zijn.

Woonachtig in Weerde
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▼Wat voorbij is...

Meer dan 90 leden kwamen luisteren naar de boeiende 
voordracht, met muziekfragmenten, die Marc Brillouet bracht op 

17 april. Onder titel “te mooi om te vergeten”
riep hij muzikale herinneringen op aan een periode waarin wij nog

jonger waren dan vandaag. Er werd meegeneuried, 
meegezongen en zelfs even gedanst op de tonen van de melodieën

die vroeger onze beentjes in beweging ze=en. 
Hij komt zeker nog terug.

Stipt vertrek om 7 uur richting BARCHON voor stop en een lekkere koek, dan naar MONSCHAU voor bezoek aan de
mosterdmolen.  21 soorten mosterd konden er geproefd en gekocht worden met gratis een tip; mosterd altijd in ’t
donker en koel bewaren. Na ’t middagmaal naar SCHLOSS-HOTEL PETRY in Karden. Al voor de negende maal...
’s Anderdaags, na het ontbijtbuffet, richting ERNST voor bezoek aan het Moselland Museum. Wij werden on-
dergedompeld in een nostalgisch verleden als kind en jong volwassene bij het zien van allerhande oude traktoren
en gebruiksvoorwerpen. In de namiddag ging het per boot, met versassing, naar het lieflijk stadje BEILSTEIN. 
’s Avonds deden we ons tegoed aan het Mosellandisch Buffet. 
Op donderdag ging het richting MAYEN voor bezoek aan het ondergronds mijnmuseum van het DEUTSCHES
SCHIEFERBERGWERK, gekend voor de ontginning van natuurleien. ‘s Namiddags gingen we op bezoek bij wijnboer
Sonneneck in MÜDEN. ’s Avonds als klap op de vuurpijl het “Schlemmermenu” met alles erop en eraan. Zelfs een
optreden van een “cabaretier” alias Jef, gevolgd van een zangstonde en moppentapperij. Wanneer wij onze bed-
stede opzochten hoorden we her en der nog een “toet-toet en piep-piep”. 
De laatste dag nog even naar COCHEM voor de saccoche en/of schoenenaankoop of een gezellig terrasje, daarna
huiswaarts langs VAALS voor Limburgse vlaai.
Ook dit jaar, voor het eerst o.l. van onze penningmeester Leon, was het weer een geslaagde editie. We kijken dan
ook uit naar een 10de-jubileumuitgave van deze klassieker. Schloss-Hotel Petry we are coming…

17 april  -  Marc Brillouet

NEOS
MOEZELREIS 

2018

Roger
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▼Wat nog komt...

Na de lunch is er mogelijkheid voor iedereen om de
Stadsbrouwerij De Koninck te bezoeken.
De interactieve brouwerijtoer zal je volledig onder-
dompelen in de wereld van de nieuwe Stadsbrouwerij. 

Het wordt leerzaam en boeiend, 
maar vooral ook heel plezant.

In verschillende themaruimtes kom je alles te weten
over Antwerpen als bierstad, de Belgische bieren en het
complete brouwproces. 
Tal van interactieve middelen en audiovisuele effecten
zorgen voor een 360° totaalbeleving.
Schrik niet als je je plots middenin de actie bevindt: op
de 4 meter hoge brug in de brouwhal voel je de unieke
dynamiek van de brouwerij.

Dorst gekregen van het hele avontuur ? 
Je droge keel zal snel vergeten zijn, wanneer je aan het
eind van de toer een perfect getapt “Bolleke” aan je lip-
pen zet. 

Wij komen samen aan het standbeeld
van Opsinjoorke op de 
Grote Markt om 13.50 uur.

Wij bezoeken:  
Het Stadhuis, 
mogelijk het Schepenhuis, 
de Kathedraal, 
de buitenzijde van het 
Aartsbisschoppelijk paleis, 
de tuinen van de refugies 
(nu tapijtenweverij De Wit), 
de kerk van St.-Jan en 
de tuin van het Paleis van
Margaretha van Oostenrijk.

Wij sluiten ons bezoek af met een
drankje in de Hanekeef.

Deelname:
lid: 7 €
niet-leden: 10 €

De inschrijving wordt verwacht
ten laatste op 10 juni door 
overschrijving  van het bedrag op
de rekening van Neos Zemst 
met vermelding  stadswandeling 

Mechelen.

Dinsdag  12 juni  2018  DAGFIETSTOCHT

naar de Stadsbrouwerij 
De Koninck te Antwerpen (Berchem) 

via de fietsostrade (ca. 60 km)

09.30 uur: Vertrek met de fiets op de parking aan het 
zwembad in Hofstade.

12.00 uur: Brasserie De Pelgrim

Lunch: Stoofvlees “De Koninck” bereid met De Koninck 
bier, geserveerd met salade en verse frietjes + een 
drankje + koffie.

Belangstellenden die met de auto komen worden hier verwelkomd: Boom-

gaardstraat 6-12 Berchem. Er is een betalende parking in het begin van de

Boomgaardstraat (naast de brouwerij en daar tegenover, naast velodome).

15.00 uur: Terugweg richting Hofstade.
Deelname : 35 € leden - 40 € niet-leden.
Inschrijven : Uiterlijk 5 juni 2018 door betaling op 

rekening van Neos Zemst.
Noteer in de mededeling “naam + aantal auto of fiets”

DONDERDAG 21 JUNI 2018 

bezoeken wij met een stadsgids MECHELEN

Indien er meer dan 25
deelnemers zijn voorzien
wij een tweede bezoek met
stadsgids op 
DINSDAG 26 JUNI 2018  
zelfde uur en plaats.
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* Sommige organisaties 
zijn mogelijk onderworpen

aan aanpassing of wijziging
Activiteitenplanner *

Organisatie Plaats Uur Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

di 22 mei Dagreis ‘s-Hertogenbosch Afgesloten gust.lut@gmail.be - 0478 441322

di 12 juni Fietstocht De Koninck Hofstade 9.30 5 juni leonwilms@skynet.be - 0476 403187

do 21 juni Mechelen   1/2 dag Grote Markt 13.50 10 juni infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

vrij 13 juli Oudenaarde Info volgt

zo 29 juli Neos BBQ Zemst-Laar Info volgt

do 16 augustus Rubens Westerlo 20.45 1 juni infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

17 - 21 augustus Riviercruise Duitsland - Frankrijk - Zwitserland Afgesloten gust.lut@gmail.be - 0478 441322

do 18 oktober Wandeling 13.30 Seniorenweek infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

vrij 2 november 40-45 Puurs Info volgt  

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke:

leonwilms@skynet.be

0476 403187

Donderdag 24 mei
14 juni 
28 juni

PETANQUE: WANDELEN: 1ste en 3de donderdag - 13.30 uur

Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke:

gilma171@outlook.com - 0476 893706

Donderdag 7 juni is er GEEN wandeling

Donderdag 21 juni:
De klassieke wandeling wordt vervangen door een gegidste halve 

daguitstap in Mechelen. (zie pag. 3)

Donderdag 5 juli: Weerdse Kronkels
Vertrek en aankomst aan de St Martinuskerk in Weerde,  

afstand ca 7 km, bij nat weder stevig schoeisel.

Individuele Pech fietsbijstandverzekering

Dank zij de samenwerking met Sportievak kunnen onze
leden een individuele fietsbijstandverzekering met serieuze
korting afsluiten bij VAB. 

Deze verzekering dekt enkel pech met de fiets maar geen
lichamelijke letsels.

Extra info te verkrijgen via infoneoszemst@gmail.com of
0496 52 58 99
Neos-leden betalen voor deze verzekering 30 i.p.v. 45 € op
de rekening van Neos Zemst met vermelding fietsbijstand-
verzekering.

Er is één bijkomend instapmoment voorzien: 01/07/18.
Je tekent in voor een volledig kalenderjaar.
Inschrijven vóór 8 juni op infoneoszemst@gmail.com .
Begin juli ontvang je dan de VAB-lidkaart.

W

A

N

D

E

L

E

N

19 april - Walem/Roosendael

Aanvraag tot terugbetaling  
inschrijvingsgeld sportactiviteit.

Voordelen voor sportieve NEOS-leden:
Door de erkenning van NEOS ook als sport-
vereniging is er een partnership met Sportievak
en wordt aan de leden een gehele of gedeeltelijke
tussenkomst voorzien in het lidgeld van Neos via
het ziekenfonds (verschillend van ziekenfonds).
De meeste ziekenfondsen komen éénmalig per
jaar financieel tussen.

NEOS-Zemst biedt verschillende sportactivi-
teiten aan: WANDELEN, FIETSEN en PETANQUE.
Raadpleeg uw ziekenfonds en vraag het for-
mulier aan of print het uit via PC.
NEOS secretariaat Zemst zal het formulier 
vervolledigen.

3 mei - Stuivenberg


