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Wij starten met een nieuw jubileumjaar!
Wanneer jullie dit lezen, is de zomer stilaan ten einde. Ik hoop dat iedereen
genoten heeft van de prachtige dagen die de natuur ons gebracht heeft, en
dat we verder nog van een mooie nazomer mogen genieten. 
Nu het welverdiende verlof bijna voorbij is, wordt het tijd om met ons
nieuw jubileumjaar te starten. 

Wellicht is het jullie al opgevallen
dat Neos Zemst dit jaar in het teken
staat van het 15-jarig bestaan. Ons
nieuw werkjaar 2022–2023 werd dus
hierop verder gebouwd. Te begin-
nen met onze Algemene Ledenver-
gadering van dinsdag 6 september
2022, waar jullie konden genieten
van een prachtig ontbijtbuffet, een
attentie in het teken van ons 15-
jarig bestaan, een gezellige babbel
en nieuwe vrienden.

Neos Zemst telt momenteel 227 leden, maar weten jullie ook dat er nog 23
actieve leden zijn die er sinds het begin in 2007 bij waren? 
Langs deze weg wil ik al deze pioniers bedanken voor het prachtige werk datzij
geleverd hebben, want dank zij hun inzet kunnen wij nu 15 kaarsjes uitblazen. Ook mijn
dank aan het huidige bestuur voor de prachtige samenwerking tijdens het voorbije
werkjaar. Wij zullen de traditie van onze pioniers verder uitbouwen.

Daarom heeft het bestuur niet stilgezeten en is er weer een denderend jaarprogramma
opgesteld. Zoals steeds met activiteiten en evenementen naar ieders smaak. Wij hopen
dan ook steeds op zoveel mogelijk inschrijvingen, want dit is de grootste stimulans om
de ingeslagen weg verder te bewandelen.

In naam van het bestuur en mezelf wens ik jullie allen een prachtig nieuw werkjaar toe.

Jullie voorzitter, Alex Houthuys
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Voorbij

Dinsdag 9 augustus 2022  -  Fietstocht naar KLEIN WILLEBROEK

Onze BARBECUE 2022
Een volle zaal, een smakelijk aperitiefje, drankjes naar keuze 

en een heerlijk buffet: 
dat zijn de vaste ingrediënten van onze jaarlijkse barbecue.

De gerechten hebben we dit keer niet zelf klaargemaakt, maar de
unieke familiesfeer, die was er opnieuw en daar zijn we heel blij om.
Dank voor jullie aanwezigheid en jullie steun. Tot volgend jaar!

Eindelijk kunnen we er weer met de fiets op uit trekken.
Ondanks de verzengende hitte zijn toch 13 moedigen samengekomen aan De Melkerij.  Zonnecrème, zonnepetjes,
korte mouwen en korte broeken waren alom tegenwoordig. Naar Klein Willebroek rijden is niet zo’n groot avontuur,
maar de route langs het water bracht de nodige verkoeling, ondanks het feit dat er weinig schaduw was.

Steeds op onze hoede voor de speedpedelecs die ons in razende vaart voorbijreden in beide richtingen, bereikten we
zonder problemen de “tank” in Klein Willebroek. Daar mochten we kennismaken met de onvriendelijke en arrogante
bediening in het enige café waar we terechtkonden, want op een dinsdag is al de rest gesloten. Uiteindelijk heeft het
pintje ons toch gesmaakt. 

Nadat we de Rupel met de overzetboot hebben overwonnen en we nog een tweetal conflicten met onvoorzichtige
chauffeurs moesten oplossen zijn we heelhuids in Zemst aangekomen. 

Eigenlijk een goeie fietstocht gemaakt van 43 km. Anders hadden we met dat warme weer toch maar thuis in het
halve donker doorgebracht om verkoeling te zoeken. 

De afwezigen hadden andermaal ongelijk. Volgende keer rijd ik terug mee!

18/8 - Leest7/7 - Stuivenberg - Mechelen 4/8 - Vliegveld -  Grimbergen

WANDELEN
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Komt zo...

Dinsdag 25 oktober 2022

Bezoek Vlaams Parlement in Brussel
(maximum 25 personen - enkel voor leden)

Kom mee naar het Vlaams Parlement. Een gids neemt
ons op sleeptouw en laat ons proeven van de op-
windende sfeer. In 1.30 uur maakt hij de werking van
het parlement concreet. 

HEB JE EEN VRAAG? 
Tijdens de rondleiding kom je misschien een
volksvertegenwoordiger tegen die het antwoord
kent. Het hoogtepunt van de rondleiding is de Koe-
pelzaal. In dit prachtige decor van glas wordt vinnig
gedebatteerd over politieke meningsverschillen.

Na de rondleiding nemen we ter plaatse een mid-
dagmaal: koude schotel met vis of vlees, drank
niet inbegrepen.  

PRAKTISCH:

Afspraak stipt om 8.30 uur op de parking van het
station in Weerde (koop tijdig zelf je treinticket heen
en terug Brussel-Centraal). Brussel-Centraal ligt op
wandelafstand van het Vlaams Parlement. 

Na het middagmaal heb je de keuze: 
terug naar Weerde, of nog wat rondhangen in Brussel.

GA JE MEE? 
Betaal dan vóór 15 oktober 17 € op rekening van Neos
Zemst. Vermeld in de mededeling:

- 1: Vlaams Parlement, 
- 2: aantal personen,
- 3: aantal maaltijden vis/vlees.

Bert Vanhorenbeeck 
(o.a. schrijver van boeken over de geschiedenis van het

Rubenskasteel) 
Bert vertelt op een zeer boeiende manier over het leven van

Toon Hermans op en naast het podium. 
We zien talrijke fragmenten uit zijn optredens, 

staaltjes van zijn speelse humor, maar ook van de
moeilijke momenten van deze woordkunstenaar. 

Een voordracht om niet te missen!
Er zijn geen inschrijvingen, leden betalen 5 €, niet-leden 7 €. 

Dinsdag 4 oktober 2022 - 14 uur - de Semse

Hommage aan Toon HERMANS

Neos
Zemst

Jaarprogramma
Werkjaar 2022 - 2023

Samen met de huidige Nieuwsbrief 
ontvang je

-  De Druivelaar, jaarblokkalender
(zo je er nog geen kreeg op onze A.V.)

-  Neos Zemst jaarprogramma
_____

Maak er gebruik van, zo geniet je ervan!



* Sommige activiteiten

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

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

di 4 oktober Homm. Toon Hermans de Semse 14.00 Ter plaatse 0496 10 97 04    verbeeckangela@telenet.be

do 20 oktober Seniorenwandeling Eppegem Vrije deelname Gemeentelijke organisatie

di 25 oktober Vlaams Parlement Weerde / Brussel 8.30 15 oktober Per trein 0457 96 09 99    patrick.de.graeve@telenet.be

zo 20 november Brassed Off Zemst 15.00 Afgesloten 0497 10 53 49    paul.cox2@telenet.be

zo 8 januari 2023 André Rieu Antwerpen 7 november INFO volgt

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: 8 september

22 september

13 oktober
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Donderdag 15 september is er GEEN wandeling,

omwille van de meerdaagse reis van 13 tot 18 september.

Donderdag 4 oktober - Tussen Zenne en Barebeek - Hofstade
Vertrek aan de kerk "O.L.V. van Goede Bijstand" van Hofstade. Via de bewegwijzering

komen we in het Vriezenbroek. Volgend langs de spoorlijn komen we bij de Zenne. Even

verder belanden we in de landbouwzone en wandelen verder tot aan de Zemstsesteen-

weg, hier slaan we het bos in tot aan de speelweide van de Chiro. Via enkele straatjes

bereiken we na 6 km ons eindpunt: de kerk. Geniet ervan!

Donderdag 20 oktober SENIORENWANDELING
in het kader van de Seniorenweek Gemeente Zemst. 
Dit is een gemeentelijke wandeling die Neos Zemst organiseert voor idedereen.

We laten ons niet onbetuigd en rekenen op een masale opkomst vanuit Neos

Zemst. Breng gerust vrienden/buren niet-leden mee!

VERTREK EN AANKOMST: Kerk Eppegem, vertrek 14 uur, afstand  6 of  8 km
overwegend verharde wegen, soms veldwegen.

Deze wandelroute neemt u mee langs kasteeldomeinen en 

natuurschoon in het landelijke Eppegem.

Bezienswaardigheden: de Piekaertshoeve, domein Eetveld, de Schranshoeve, de

dreven naar domein Wolfslinde, domein Impel en het Dorent-Nelebroek. Daarna is er

gelegenheid om in de buurt van de kerk iets te drinken.

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.

Kostprijs: (enkel voor leden)
107 € voor ticket, de busreis en een warme dagschotel.

Inschrijven op dit mooie evenement kan, door vóór 7 november
2022, de som van 107 € over te schrijven op rekening van Neos
Zemst met vermelding van uw naam en André Rieu. 

U krijgt tijdig de nodige praktische reisinformatie; plaats en uur,
vertrek van de bus, enz…

De vorige inschrijvingen zijn niet meer geldig, er moet opnieuw ingeschreven worden.

De langverwachte nieuwe show van André Rieu kan eindelijk door-
gaan. Met zijn Johann Strauss-orkest brengt hij de mooiste songs uit
film, musical, opera, operette en de grootste traditionele klassiekers. 

Wij nemen plaats op de eerste rijen van het balkon, boven de
laatste rijen van het parterre. Deze plaatsen bieden een mooi
overzicht van het hele podiumgebeuren.

Hon
den
wan
de
ling

Donderdag 

29 september

Samenkomst 

aan de kerk in

Eppegem om 14 uur.

Afstand: 6 km


