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In dit nummer:

Het hele werkjaar 2022–2023 staat in het teken van ons Jubileum

Neos Zemst bestaat 15 jaar.
Als (fiere) voorzitter wil ik iedereen bedanken die vóór 15 jaar het initiatief
genomen hebben om van Neos Zemst een succesverhaal te maken. Dankzij
hun pionierswerk, en de inzet van alle leden. 

Zoals de zomer reeds naderbij komt, zo komt ook het einde van ons werkjaar
2021-2022 in zicht. Een nieuwe kalender staat klaar. 

Activiteiten, voordrachten, meerdaagse uitstappen, culturele- en andere uit-
gestelde activiteiten, zoals André Rieu e.d. staan te wachten op jullie aan-
wezigheid.  Ook de sportactiviteiten, zoals de tweewekelijkse wandelingen,
petanque en fietstochten mogen niet vergeten worden. De nodige info wordt
jullie tijdig doorgegeven.

De maanden juli en augustus zijn onze stille/rustige vakantiemaanden, maar
op 6 september 2022 starten wij ons werkjaar 2022-2023 met een eerste
samenzijn op de algemene ledenvergadering. Daar zal de nieuwe jaarkalen-
der voorgesteld worden. Hou deze kalender steeds bij de hand of maak zelf
reeds de nodige aantekeningen voor de door jullie gekozen activiteiten.

Goed nieuws na 2 jaar Corona kunnen wij onze jaarlijkse BBQ terug laten door-
gaan en wel op 31 juli 2022. Deze wordt verzorgd door een cateringbedrijf,
maar graag vragen wij toch nog enkele helpende handen om deze festiviteit
optimaal te doen lukken. Eventuele helpers mogen hun naam doorgeven aan
mij of aan onze secretaris Angele Verbeeck.

Verder  wens  ik,  samen  met  het  bestuur,  jullie  en  uw  geliefden een welver-
diende zonnige vakantie toe. Tot op onze BBQ.

Jullie voorzitter 
Alex Houthuys
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Voorbij

Maandag 2 mei  - Exclusief concert in Lemmensinstituut

Neos Vlaams Brabant organiseerde een concert “Luca School of Arts” in het
Lemmensinstituut - campus Leuven. Een deel van het deelnamegeld zou
gestort worden aan Luca, ter financiering van het eindexamen. Een nobel
doel dat bij menig Neos-muziekliefhebber een gevoelige snaar raakte.
Niettegenstaande het vertrek van de Moezelreis, de dag nadien, was er toch
nog een stevige delegatie van Neos Zemst aanwezig. Zij genoten van het
solistisch optreden van enkele laatstejaarsstudenten ter voorbereiding van
hun eindexamen.

Deze schitterende avond werd afgesloten met een receptie, aangeboden door Neos Vlaams Brabant.

Dinsdag 3 / vrijdag 6 mei 2022 - MOEZELREIS

Na een noodgedwongen onderbreking door Corona trokken we eindelijk weer met een volle bus reislustigen naar de
Moezel. Even dachten we dat onze reis een beetje in het water zou vallen doordat één van onze deelnemers tijdens een
tussenstop in Vogelsang IP op de heenreis, een ongelukkige val maakte en naar het ziekenhuis in Duitsland moest
afgevoerd worden. Een breuk en een operatie verder blijkt ze aan de beterhand te zijn.
En daar gingen we dan voor 4 dagen rustig genieten van het mooie dat aan de Moezel te beleven valt. Treis-Karden
werd andermaal onze uitvalsbasis.
De romantische Moezel, een wijnproeverij, een bezoek aan Boppard, een boottochtje op de Rijn, een bezoek aan Maria
Laach en de benedictijner abdij en aan de stad Cochem, en bovenal een schitterend hotel met lekker eten en goed
slapen maakten van deze reis weer een topper. Bedankt Leon, Louis en Albert voor de schitterende voorbereiding. En
niet te vergeten, onze onvolprezen reisleider die af en toe met snoepjes rondkwam in de bus, zodat we zeker geen
honger moesten lijden. 
We hebben een leuke tijd gehad waar rust, eten en drinken, gezelligheid en af en toe een beetje cultuur en
wetenswaardigheid aan bod kwamen. En ook het weer zat mee!
BESLUIT: ik ben uitgerust, gebruind en 1 kilo zwaarder, en ik zal niet de enige zijn. Op naar de volgende editie in 2023.
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Je kan je deelname reserveren door

storting, vóór 25 juli, van 35 € p.p.

voor volwassenen, of 20 € voor

kinderen (6 /12 jaar) op rekening

van Neos Zemst. 

Wij kijken er opnieuw naar uit jullie

te kunnen verwelkomen, en van

mekaars aanwezigheid te kunnen

genieten.

familie

BBQ

Zondag  31 juli 2022
11.30 - 14.30 uur

Parochiezaal Zemst-Laar

Voorinschrijving verplicht
(Annulatie mogelijk tot 25 juli)

Neos Zemst nodigt u, samen met uw familie uit 
voor een uitgebreide en lekkere BBQ à volonté.

Entrecôte van Belgisch Wit-Blauw, Traag gegaard Buikspek (8 u),

Gelakte Kippenspiezen, Warm gerookte zalm, Gegrilde 

Goudbrasemfilet met gremolata, Geroosterde aardappelen

Salades:

Quinoa salade, pasta salade, aardappelsalade, gegrilde groentjes,

tomaat mozzarella, Griekse salade, komkommer met dille, 

gemarineerde worteltjes, salade van bio tomaten, koolsalade,...

Sausen:

BBQ mayonaise, tartaar, curry, cocktail, pepersaus

Brood en boter

Komt zo...

Onder een stralende zon trokken we met 26 wandelaars 8
km lang door het mooie buitengebied rond Kampenhout. 

Acht kilometer is toch al een respectabele afstand en we
snakten naar een drankje bij aankomst aan café  "Het Labo"
te Kampenhout, waar we dik twee uur geleden ook
vertrokken waren. 
Het huisgemaakte bier Witlov (alluderend  op "witloof" en
"with love") was echt lekker, hoewel het niets met witloof te
maken heeft. Langzaam groeide onze groep uit tot 54 deel-
nemers aan het eetmaal.

En toen kwam het goede nieuws: ons eerste drankje op
terras hoefden we niet te betalen, en... de soep was opge-
diend.  Met reuzehonger schoven we aan tafel in een nokvol
café. Eten en drinken
waren echt OK. 

Ook daarna nog even ge-
nieten op terras en dan
huiswaarts. Weer een zeer
geslaagde activiteit van
Neos Zemst. 

Dinsdag 2 juni 2022 

Wandelen in Kampenhout
-

Het idee was een COMBIWANDELING
te organiseren.

We zouden wandelen 
en daarna samen van een dineetje genieten.

En genieten was het echt!



* Sommige activiteiten

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

zo 31 juli BBQ Zemst-Laar 11.30 - 14.30 25 juli 0485 02  73 45   annjanssens128@telenet.be

di 9 augustus Fietstocht Info volgt

zo 21 augustus Singin’ in the rain Berlare 21.00 25 juni 0477 74 20 60    alex.houthuys@gmail.com

zo 4 september Senioren Fest Antwerpen 25 juni 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com

13-18 september Meerdaagse reis BAAI VAN DE SOMME Zie bijlage 0457 96 09 99    patrick.de.graeve@telenet.be

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:  23 juni

14 juli

28 juli
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Donderdag 16 juni Hazewinkel - Heindonk: wandelnetwerk Rivierenland 151-

150-145-144-146-190-139-140-151 - 5,4 km

Donderdag 30 juni - Hofstade - HONDENWANDELING:
Samenkomst om 14 uur op de parking van het gesloten zwembad van 

Hofstade. (zie Nieuwsbrief Nr 8 - april 2022)

Donderdag 7 juli St Jacobskapel Stuivenberg - Mechelen: wandelnetwerk

Rivierenland 187-194-129-64- 66-128- 127-125-126-187 - 5,7 km

Donderdag 4 augustus - Grimbergen - Vliegveld:We komen om 14 u samen

op het vliegveld "Lint", Humbeeksesteenweg te Grimbergen (Humbeek). 

Parkeren op de parking van het vliegveld. We wandelen in de omgeving van

het vliegveld van Grimbergen over een afstand van + 5 km.

Donderdag 18 augustus - Leest kerk: wandelnetwerk Rivierenland 

63-271-57-59-46-42-58-270-271-63 - 5,7 km

Donderdag 1 september - Hombeek Eglegemvijver: 

wandelnetwerk Rivierenland 52-37-280-32-33-814-815-816-184-52 - 6,2 km

Voor info over activiteiten van Neos Nationaal en provinciaal, 

die niet uitdrukkelijk in de agenda van Neos Zemst zijn opgenomen, 

kan u terecht op de website www.neosvzw.be en in het driemaandelijks neos magazine, dat u per post thuis krijgt.

Al  meer dan 30  jaar  organiseert  Festi-

varia  unieke  muzikale  spektakels,  ge-

bracht  door  een  mix  van  enthousiaste

professionals  en  vrijwilligers.  

Zij  vinden  plaats  in een spectaculair en

technisch hoogstaand decor aan de

oever van het Donkmeer, één van de

mooiste openluchttheaters van Europa.

Deze tweejaarlijkse afspraak met het

“theater  op  het  water” staat  bij  vele

clubs  met  stip  in  de  agenda.  

Neos Zemst heeft voor deze 

gelegenheid plaatsen 

gereserveerd.

Ticket met busvervoer en

warme dagschotel: 78 €
(Drank ter plaatste te betalen).

Wij verwachten uw inschrijving

vóór 25 juni 2022
door overschrijving van het

bedrag op rek. Neos Zemst met

vermelding “Festivaria”.

Festiv
aria - 
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Met  
“SINGIN’ IN THE RAIN”
haalt Festivaria  

één van de grootste
musicalklassiekers
naar Vlaanderen.

Voor liefhebbers van musicals
is deze voorstelling een feest
voor oog en oor.

ORGANISATIE:


