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Nieuwsbrief
WERKJAAR 2018/2019

NR 11 - JULI 2019

De zomer draait op volle toeren en
Neos Zemst ook.
Het zomert volop en dat hebben we al gevoeld.
Ook onze activiteiten volgen mekaar in een
snel tempo op.
De wandelingen en fietstochten kennen een wisselend
succes, vooral bepaald door de weersomstandigheden.
De aangename boottocht op het zeekanaal Brussel-Rupel onderlijnde volop
hoe mooi de zomer kan zijn. Zonnig, met een fris windje, ontdekten
wij een gekende regio vanuit een andere gezichtshoek. Soms verbazend!
Met 61 rijden wij eerstdaags naar Limburg. Alden Biesen en Genoelselderen
verwachten Neos Zemst.
Dan wordt het stilaan tijd om de vuren van de BBQ aan te steken. Wij hopen
dat 28 juli in vette letters in jullie agenda staat aangestipt. Heb je nog niet ingeschreven, doe het dan nu. Het zal weer smakelijk en gezellig worden. Niet
alleen leden zijn welkom. Breng gerust al je hongerige familieleden en vrienden mee. Een BBQ zoals die van Neos Zemst, zo is er maar één.
De laatste activiteit van dit werkjaar, 2018-2019, is de reis naar Engeland,
begin september. De deelnemers ontvangen tijdig alle nuttige info.
Het nieuwe werkjaar 2019-2020 start begin september. Op 3 september, in de
namiddag, houden wij onze jaarlijkse Algemene Vergadering. In tegenstelling
tot vorige jaren starten wij niet met een ontbijt maar gaan we het nieuwe programma voorstellen tijdens een dessertennamiddag. Verder in deze nieuwsbrief lees je meer.
Met een frisse wind, een goed gevuld programma, een lekker dessert en met
jullie talrijke aanwezigheid starten wij dan weer een nieuw jaar.
De ondernemende senioren van Zemst zijn in volle actie.
Daar moet je toch bij zijn!
Geniet nog van de zomerdagen en zeker tot heel binnenkort.
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- Voorwoord
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- Zeehaven Brussel

Wij melden het overlijden van

- Wandelen

Roger De Lentdecker

- Wel en Wee

- Familiebarbecue
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- Fietstocht naar Malderen
- Algemene vergadering
- Tentoonstelling IJzerenberg
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- Activiteitenplanner
- Soldaat van Oranje

Albert Cluckers, voorzitter

1947 - 2019

Echtgenoot van
Greta De Graeve
Woonachtig in Hofstade
Lid Neos Zemst

*

Innige deelneming
vanwege Neos Zemst aan familie en kennissen.
Moge de steun van alle vrienden een troost zijn.

WAT Voorbij IS ...

Bezoek aan Brussel Zeehaven
Het was zonnig mooi weer die 18e juni, ideaal voor een boottochtje in Brussel. We waren met 45 en vertrokken
zoals gepland met de bus uit Weerde naar de zeehaven in Brussel.
Wij hadden geluk en konden op onze bestemming aankomen zonder verkeersopstoppingen op de ring van
Bussel, wat heel uitzonderlijk is. Eénmaal aan de kade aangekomen konden wij aan boord van de Gueuse
stappen en werden wij daar verwelkomd door onze gids Georges.
De boottocht, met deskundige uitleg van Georges over de evolutie van de Brusselse zeehaven, kon beginnen.
Na het nuttigen van een verfrissing, waaronder enkele Brusselse biertjes, ons aangeboden door Neos Zemst,
werden wij voldaan en tevreden door onze buschauffeur terug afgezet in Weerde.

WANDELEN
20 juni
Hofstade
Sport Vlaanderen
7 juli
Heindonk
Watersportbaan

WAT NOG Komt...
erkgroep nodigen je,
Het bestuur en leden van de BBQ-w
nissen uit,
samen met familie, vrienden en ken
deel te nemen aan de jaarlijkse

familiebarbecue

15 uur
Zondag 28 juli 2019 - 11.30 tot
Parochiezaal - ZEMST- LAAR
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FIETSTOCHT naar Malderen (Londerzeel) - Woensdag 7 augustus 2019 - 9.30 uur

Bezoek aan het
vogelopvangcentrum (VOC)

Middagmaal in t’ Zwaantje
KRUISHEIDE 21 - MALDEREN

BOEKSHEIDE 51, MALDEREN
KOUD BUFFET, met een assortiment van

Woensdag 7 augustus 2019 - Afstand + 50 km.
Start aan de melkerij in Zemst om 9.30 uur
Via Nayakker, Zemst-Bos, Humbeek, Kapelle-op-denBos en Londerzeel rijden we richting Malderen naar
het VOC. Er is een rondleiding met gids voorzien.
Na het bezoek rijden we een 4-tal km verder om de
innerlijke mens te versterken.

- zalm, garnalen, tonijn, ei, vleesbrood, ham/meloen,
kippenboutjes, seizoengroenten, aardappelsla, rijst,
aangepaste sauzen.
- Water aan tafel inbegrepen
- Koffie + zoetje
Eén consumptie p/p inbegrepen (bier / duvel / tripel Bornem / glas wijn).

Bevestig je deelname, door overschrijving van 27 € op
rek. Neos Zemst met vermelding “Fietstocht Malderen”,
graag vóór 30 juli.

De binnenruimte bij t’ Zwaantje is beperkt.Tot er geen duidelijkheid is over het aantal deelnemers, is de tocht voorlopig enkel voorzien voor fietsers.

Dinsdag 3 september -

ALGEMENE VERGADERING met DESSERTENNAMIDDAG
Het nieuwe werkjaar 2019-2020 van Neos Zemst begint op dinsdag 3 september in de namiddag.
Bij een lekker dessertenbord wordt het programma van Neos in
2019-2020 voorgesteld. Breng alvast je agenda mee om met stip
de vele interessante activiteiten van Neos in te vullen.
We starten om 14 uur in de parochiezaal van Zemst-Laar.
De deuren gaan open om 13.45 uur. (niet vroeger).
Inschrijven voor deze namiddag:
9 € p/p storten op de rek. van Neos Zemst vóór 25 augustus.
Samen kijken we uit, tijdens deze gezellige namiddag, naar wat
het bestuur van Neos in 2019-2020 voor jullie, op het
jaarprogramma gezet heeft.

Tentoonstelling “IJZERENBERG” - Dinsdag 17 september 2019 van 13 uur tot 17.30 uur
Neos Vlaams Brabant organiseert een exclusief bezoek aan deze
beeldententoonstelling in een 6 Ha groot park te Herent-Winkelse.

Het tentoonstellingspark bevindt zich aan de

Brusselsesteenweg 131 te 3020 Winksele.

De toegang tot de tuintentoonstelling op 17 september, is exclusief
voor Neosleden gereserveerd. Er zijn gegidste rondleidingen, dranken eetstandjes.

Elkeen gaat met eigen middelen. Om het echter
min of meer praktisch te organiseren en de
mogelijkheid te bieden om te carpoolen, komen we
samen aan de parking van
D’Oude School in Weerde om 12 uur.

De toegangsprijs voor Neosleden bedraagt 8 € p/p, te storten vóór 6
september op rek. Neos Zemst, met vermelding “IJzerenberg”.

Gelieve bij de inschrijving te vermelden hoe je
je verplaatsing organiseert of wie zijn autorit naar
Winksele wil delen.
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NEOS
zo 28 juli
wo 7 augustus
do 29 augustus
di 3 september
8 - 12 september
di 17 september
di 1 oktober
di 15 oktober
za 12 oktober
do 17 oktober
za 2 november
za 23 november
do 5 december

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *
Activiteit

Plaats

BBQ
Fietstocht Malderen
Festivaria Titanic
Alg. Vergadering
Meerdaagse Reis
IJzerenberg 2019
Brigitte Balfoort
1/2 dag Lapperre
40-45

Zemst-Laar
Melkerij Zemst
Berlare
Zemst-Laar
Engeland
Herent/Winksele
Amadeus
Grt-Bijgaarden
Puurs

SENIORENWEEK

Elewijt

The Abba Story
Antwerpen
40-45
Puurs
De Soldaat van Oranje Katwijk (Nl)

Petanque:

Uur

Inschrijving

Opmerking

VERANTWOORDELIJKE

Info volgt

14 uur

19 juli
30 juli
Afgesloten
15 augustus
Afgesloten
6 september
Ter plaatse

13.30 uur

Afgesloten

albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123
gilma171@outlook.com - 0476 893 706
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899
albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123
gust.lut@gmail.be - 0478 441 322
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899
albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123
gust.lut@gmail.be - 0478 441 322
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899
albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899

11.30-15.00
9.30 uur
21 uur
14 uur

Info volgt
Info volgt

13 uur

Vrij

15 uur
13.30 uur

26 augustus
Afgesloten
23 september

Wandelen:

Info volgt
Info volgt
Info volgt

1ste en 3de donderdag
Verantwoordelijke:

-

13.30 uur (winterperiode)
14.00 uur (zomerperiode)
gilma171@outlook.com - 0476 893 706

2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK

Donderdag 1 augustus - Battel Kerk - 6,9 km

Spiltstraat 280
Zemst-Laar

We vertrekken om 14 uur aan de kerk in Battel, steken de brug van de Leuvense vaart over en
wandelen langs het kanaal tot we afslaan in het Battenbroek. Na ruim 2,5 km stappen we verder
op de Zennedijk om af te slaan langs de Warande en daarna via het Robroek terug te keren naar
ons vertrekpunt. Dan zitten de 10.000 stappen erop.
In “den Biechtstoel” kunnen we op adem komen bij een koel drankje.

Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403 187
Contact: fr.andries@skynet.be
0478 349 866

Donderdag:
25 juli
8 en 22 augustus
12 en 26 september

Op 15/08/2019 wordt er niet gewandeld omwille van de feestdag.
Donderdag 29 aug. - St Jacobskapel Stuivenbergbaan Mechelen - 7 km.
Deze wandeling vervangt de wandeling van 05/09/2019.
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.

In augustus is er geen Nieuwsbrief - Prettig verlof
Donderdag 5 december 2019 - 15 uur
THEATERHANGAAR KATWIJK (NL)
Soldaat van Oranje, de musical, is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van één van de grootste verzetsstrijders
uit de Nederlandse geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelfzema.

Het verhaal:

Neos Zemst heeft voor deze daguitstap
50 plaatsen gereserveerd.
TICKET MET BUSVERVOER, VOORSTELLING, LUNCH EN DINER: 139 €.
VERTREKUUR VAN DE BUS VOLGT LATER.
Inschrijving vóór 23 september door overschrijving
van het bedrag op rek. Neos Zemst
met vermelding “Soldaat van Oranje”.
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Wanneer de Duitsers in 1940 Nederland binnenvallen, heeft de Leidse
student Erik Hazelhoff Roelfzema met zijn vrienden een onbezorgd
studentenleven. De dan ongeveer 23-jarige jongens realiseren zich dat
niets meer hetzelfde is. Vriendschap en liefde zijn niet langer vanzelfsprekend. De oorlog zet alles op zijn kop, alle verhoudingen staan op
scherp. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken: Ga je vechten voor
Vrijheid, Volk en Vaderland? Steek je je kop in het zand en studeer je
door? Of kies je doelbewust voor de vijand?
Soldaat van Oranje ging in 2010 in première.
Het publiek beleeft de voorstelling, met inmiddels meer dan
2,8 miljoen bezoekers, in een draaiende zaal

en wordt zo het waarachtige verhaal ingetrokken.
Wie onder de indruk was van spektakelmusical 40-45,
zal zich verbazen over deze Soldaat van Oranje!

