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In dit nummer:

Het  einde  van  ons  Neos-werkjaar  2021-2022  is
in zicht. Iedereen snakt naar rustige vakantie en
uiteraard naar de zonnige zomermaanden. Wij
eindigen ons werkjaar met onze nieuwe stijl BBQ
op zondag 31 juli 2022. Wij hopen jullie hierop te
mogen begroeten om samen afscheid te nemen
van het oude werkjaar. Iedereen is welkom, ook
familie, vrienden of kennissen meebrengen. Hoe
meer zielen hoe meer vreugde.

Aangezien onze nieuwe stijl BBQ jullie à volonté
aangeboden zal worden en zal klaargemaakt wor-
den  door  een  cateringbedrijf is het noodzakelijk
tijdig vooraf in te schrijven, zie verder in deze
nieuwsbrief. 

In het kader van ons 15-jarig bestaan starten wij
met  een  nieuw  jaarprogramma,  bruisend  van
allerlei activiteiten, dat jullie op onze algemene
ledenvergadering van 6 september 2022 zal
aangeboden worden.

OPGEPAST!!! 
In augustus is er GEEN nieuwsbrief, dus bekijk
zeker op de laatste pagina van deze nieuwsbrief
alle vermelde activiteiten voor de eerstkomende
maanden. Eventuele wijzigingen en/of verdere info
zal jullie tijdig meegedeeld worden. 

HERINNERING: 
Inschrijven voor een Neos Nationaal activiteit kan
enkel als Neos lid, ook niet mogelijk voor part-
ners en vrienden die geen lid zijn. 

Voor activiteiten, ingericht door Neos Zemst en
met vermelding “niet-leden” kunnen zij mee in-
schrijven mits een kleine meerprijs. Wel moet men
rekening houden dat leden steeds voorrang krij-
gen op niet-leden bij inschrijving, en…. vol is vol.

Aan iedereen een mooie zonnige vakantie
toegewenst. Hopelijk zien wij elkaar op
onze BBQ van 31 juli 2022.

Jullie voorzitter Alex Houthuys

Op donderdag 14 juli 2022

is er GEEN

petanque !!!
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Voorbij

16 juni 

Wandelen in Hazewinkel 

Voor sommigen véél te warm, voor anderen gezellig ploeteren.

14 juni  
daguitstap

Brugge

Een fikse wandeling langs Brugse straten en straatjes leidde ons naar het huis van Adornes,
en ons eerste kopje koffie met cake. Tijdens de rondleiding door het huis en de kapel werd
de geschiedenis van deze familie steeds duidelijker: ondernemend, rijk, maar met een hart
voor de minderbedeelden. Voor deze mensen bouwden ze sociale woningen. Na een lekker
middagmaal en een boottocht op de reien konden we wat verpozen met een drankje, zodat
we sterk stonden voor weer een fikse wandeling naar de bus. Met Ira aan het stuur konden
we gerust een oogje dichtdoen en een uiltje knappen tijdens de terugreis naar Zemst. Tot
de volgende keer!
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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  -  Sausen  -  Brood en boter

Komt zo...

Op dinsdag 9 augustus 2022

organiseren wij een

fietstocht naar

KLEIN WILLEBROEK

We vertrekken aan de Melkerij in Zemst om 14 u en volgen de Zennedijk in Zemst, Hombeek, Leest, Heffen en
Heindonk om na ongeveer 20 km aan te landen in Klein Willebroek.

Onderweg zien we de samenvloeiing van de Zenne, de Dijle en het kanaal Leuven-Mechelen, een beetje verder 
komt de Nete er nog bij om samen de Rupel te vormen.

In Klein Willebroek is er gelegenheid om iets te drinken in "Het Zeezicht".

Na onze dorst gelest te hebben stijgen we weer op ons stalen ros om via Boom en de andere oevers van 
hogergenoemde rivieren te eindigen waar we begonnen zijn in Zemst .

Er is geen inschrijving nodig, maar zorg dat uw fiets in orde is en uw eventuele batterij vol geladen is.

ONTBIJT en ALGEMENE VERGADERING 
voor alle leden op 

dinsdag 6 september 2022 

In 2007 begon een enthousiaste ploeg vanuit het niets aan een mooi en 
spannend avontuur: de oprichting van Neos Zemst. Dat is nu 15 jaar geleden...

Om 9 u starten we in de parochiezaal van Zemst-Laar een ONTBIJTBUFFET
met alles erop en eraan. 

Tussen de pistoletjes, koffiekoeken, brood, spek, eieren, hesp, kaas, confituur en ander lekkers door 

presenteren wij u ons gloednieuw jaarprogramma vol met leuke en interessante activiteiten.

Doe je mee? Stort dan vóór 30 augustus 15 € per persoon op de rekening van Neos Zemst.

Een rijkelijk gevulde tafel, een boeiend jaarprogramma en een menigte gezellige

Neos-vrienden wachten op jou!

15
jaar!

Heri
nner

ing

15
jaar!



* 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 Klein Willebroek Vrije deelname 0476 89 37 06    gilma171@outlook.com

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

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

di 6 september Algem. Vergadering Zemst-Laar 30 augustus 0477 742 060     alex.houthuys@gmail.com

13-18 september Meerdaagse reis BAAI VAN DE SOMME 8 juli Zie NB juni 0457 96 09 99    patrick.de.graeve@telenet.be

zo 20 november Brassed Off Zemst 15.00 15 augustus 0497 10 53 49    paul.cox2@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:  14 juli

28 juli

11 augustus

25 augustus

8 september
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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

Donderdag 15 september - Battel kerk: wandelnetwerk Rivierenland.

We volgen 130 - 88 - 87 - 132 - 130 over een afstand van 6,6 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.

Het toneelstuk “Brassed Off” 

vertelt  het  aangrijpende  verhaal  van  een  fanfare  van

mijnwerkers in de jaren  80. Met de sluiting van de mijn

dreigt ook het voortbestaan van hun fanfare in gevaar te

komen. Toch blijft hun doel om een belangrijke landelijke

muziekwedstrijd te winnen.

Twee uur genieten van toneel en muziek in het CC De

Melkerij te Zemst, gebracht door verenigingen van eigen

bodem, en dit ter gelegenheid van de 55ste verjaardag

van KK Streven (die door Corona twee jaar is verlaat).

i.s.m.

Kon. Fanf. Hoop in de Toekomst

Neos Zemst heeft een aantal goede plaatsen 

gereserveerd voor onze leden voor de voorstelling van 

zondag 20 november 2022 om 15 uur.
Wens je deze voorstelling bij te wonen in het gezelschap

van onze Neos-vrienden, stort dan vóór 15 augustus 

14 € op de rekening van Neos Zemst met vermelding

“Brassed Off”.

Op donderdag 14 juli is er GEEN petanque!!!
Het WIK-lokaal is wegens vakantieregeling gesloten. 


