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Het is
volop aan
het
zomeren…

Het is warm om te wandelen of te petanquen maar de liefhebbers laten zich niet
afschrikken. Ook de basiliekzolder van
Grimbergen bood, bij dit weer, voldoende
verfrissing om er een leerrijke en aangename namiddag van te maken.

De dagtrip naar AKEN komt eraan en wij
ruiken al misschien geuren van barbecues
bij ons thuis, vrienden of buren. Dat geeft al zeker zin om naar onze BBQ te komen op
30 juli. Het zal echt zomers genieten worden.
Na deze nieuwsbrief van juli nemen de schrijvers en redacteurs even een rustpauze. Er
komt dus geen nieuwsbrief in augustus. Daarom staan in dit nummer al een reeks
aankondigingen voor september. Verlies ze niet uit het oog en schrijf tijdig in.
Wij starten op 5 september met ons bekend en smakelijk ontbijt. Dat is de gelegenheid
om even terug te blikken op het verlopen werkjaar. De klemtoon ligt echter op de
voorstelling van het PROGRAMMA 2017-2018. Daarna worden door veel leden de valiezen gepakt voor de reis naar BERLIJN. En dan duiken we de herfstactiviteiten in. Maar
dat is nog heeeeeeel ver…..
Dus genieten maar van de zon, de lange avonden en de vakantiesfeer.

Wij moeten deze dagen, helaas, ook afscheid nemen van onze ere-voorzitter, Louis
Reydams. Zie verder ons “in memoriam”.
Zomerse groeten.
Albert Cluckers, Voorzitter

Lay-out: fr.andries@skynet.be
Op 6 juli 2017 overleed

Louis REYDAMS
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onze ere-voorzitter.
Hij was pas 80 geworden.
Louis was van bij het begin lid van Neos
Zemst. Na de opstartperiode werd hij
voorzitter van de vereniging. Hij zou
dat blijven tot een vijftal jaren terug.
Hij vertegenwoordigde ook Neos in de
Seniorenadviesraad van de gemeente.
Louis was heel begaan met het leven
van onze vereniging. Hij volgde alles op met grote interesse. Zonder veel
woorden was zijn inbreng echter altijd heel nuttig. Hij hield eraan, ondanks
zijn moeilijke gezondheidstoestand, aan zoveel mogelijk evenementen
deel te nemen.
Zijn plaats aan tafel zal voortaan leeg blijven maar in gedachten is
hij altijd bij onze activiteiten.
Wij brengen langs deze weg nogmaals onze innige deelneming over aan
de familie. Wij blijven het beeld van Louis bij Neos Zemst koesteren.
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Dinsdag 20 juni

Grimbergen
Basiliekzolder en -balkon
Op een kurkdroge tropische zomerdag,
de Grimbergse basiliektoren beklimmen,
147 trappen hoog,
was de uitdaging!
En of het de moeite was?
Maurice SMET maake er een verslag van.

Via de wenteltrap van de basiliektoren bereikte ik, samen met een twintigtal Zemstse
Neossers, de loopbrug over de zoldervloer. We bewonderden een gigantische zolderruimte en een indrukwekkend houten dakconstructie.

Omdat bij de bouw van het gebinte veel eik en beuk is gebruikt zit nu in balken, die ooit
vochtig geweest zijn, de grote klopkever. De larven leven 6 tot 12 jaar vooraleer ze kever
worden. In die periode vreten ze grote holtes in het hout, waardoor de draagkracht sterk
vermindert.
Onze gids Marc toonde ons de schade, maar ook de manier van bestrijden.
Om het probleem in te schatten worden de kevers gelokt met UV licht en gevangen op
kleefpapier: Door het gebruik van een toestel dat de houtweerstand meet kunnen er nu
succesvol chemicaliën geïnjecteerd worden in de holtes waar de kevers verblijven.
We hebben ook genoten van een hemels uitzicht vanop het balkon van de koepel van de
basiliek. We stonden er tussen de engelenscharen.
Het orgelpunt van deze fijne uitstap was een traktatie, in het teken van 10 jaar Neos, op het
terras van het Fenikshof. Met dank aan gids Marc en ons bestuur!

Graag deelnemen?
Inschrijven
is nog altijd
mogelijk !
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15 juni - Leest

29 juni - Heffen

7 juli - Hingene

W at n

..
t
m
o
og k

.

Dinsdag 22 augustus:

Dagfietstocht
naar Baal (ca. 55 km)

Het belevingscentrum is de spil van het Sven Nys Cycling Center. Je wordt er ondergedompeld in de sfeer van de cyclocross. Onder de kampioenentruitjes door
wandel je van het ene historische wielermonument naar de andere overwinning.
Neem een kijkje in de camper waar de veldrijders zich voorbereiden op een koers.

9.30 uur:
12.00 uur:

Vertrek op de parking aan het zwembad in Hofstade.
Eetcafé vélo
Lunch : Dagschotel + koffie.

Belangstellenden die met de auto komen worden hier verwelkomd:

BALENBERGSTRAATJE 11, 3128 BAA.L

Na de lunch is er mogelijkheid voor iedereen om het belevingscentrum te
bezoeken; zeker diegenen die van wielrennen en in het bijzonder van
cyclo-cross houden. - 15.00 uur: Terugweg richting Hofstade.

Deelname:
Inschrijven:
.

17 € leden – 22 € niet-leden.
Uiterlijk 08.08.17, door betaling op rekening van Neos Zemst.

Noteer in de mededeling “naam + aantal per auto of fiets”

OVERIJSE
DAGUITSTAP
Op
donderdag
31 augustus,
de eerste
uitstap van
het nieuwe
Neos-jaar,
gaan we naar
OVERIJSE..

PRIJS:

Overijse en omgeving kennen we als "Het glazen dorp",
omwille van de vele serres met edele Belgische druiven.
We nemen u mee naar de verwarmde serres van het ambachtelijk familiebedrijf "SONIEN", waar de broers Flup
en Pips Luppens ons uitleg geven over de druiventeelt:
het snoeien, het aanbinden, de bloei,...
Vervolgens nemen we een kijkje in de kelders, waar de wijn
op flessen en vaten wordt getrokken. We sluiten dit bezoek
af met een proevertje en de mogelijkheid tot aankoop.

‘s Namiddags brengen we een bezoek aan "CYMBIFLOR",
een orchideeënmuseum., uniek in België.
Terwijl we genieten van een kopje koffie met gebak, wordt

45 € p.p. voor
ons alles uitgelegd over de orchideeën. Wat jullie nog niet
Neosleden;
55 € niet-leden. wisten of graag zouden weten over verpotten en verzor-

gen... Nadien kunnen wij gezellig rondkuieren in de serres
Tot 17 augustus en genieten van de prachtige planten in een exotische
door bedrag te sfeer.
storten op rek. Er is mogelijkheid tot aankoop van planten en toebehoren.
INSCHRIJVEN:

van Neos Zemst.
Er is plaats voor
60 deelnemers.
Datum van
inschrijving
bepaalt de
mogelijkheid
tot deelname.

VERTREK:

9 u op de parking van de " Oude School"
in Weerde
PROGRAMMA:
10 u bezoek aan de serre " Sonien"
12 u lunch in taverne "De Bosuil":
Menu: Druivenstreek (soep, kalkoen met druivensaus, kroketten
en warme groenten, kaastaart, koffie)
14 u bezoek aan orchideeënmuseum

Ontbijt en
algemene vergadering
van alle leden op 5 september

Op 5 september start ons nieuw werkjaar, 2017-2018. Zoals ieder jaar zetten
we dat in met een reuze ontbijt.
Om 9 uur staat de koffie klaar en zijn de
eieren en het spek gebakken in de
parochiezaal van Zemst-Laar. Naast
deze lekkere schotel staan uiteraard
kaas, hesp, koffiekoeken en soorten
brood op het menu.
Onze samenkomst heeft in de eerste
plaats als doel onze leden gezellig samen
te brengen. Het is dan ook het moment
om even terug te blikken op de werking
van het verlopen jaar. Het belangrijkste
punt is echter de voorstelling van ons
programma voor het volgend jaar, 20172018. Wil je alles al uit de eerste hand
horen, wil je je agenda al aanvullen, dan
is dit het moment. Het jaarprogramma
zal weer bol staan van nieuwe activiteiten. Uiteraard krijgen alle leden dit
jaarprogramma nog op een folder, bij de
nieuwsbrief van september. Zo heb je
een permanente activiteitplanner.

Wil je er bij zijn, wil je lekker ontspannen
ontbijten, wil je al alles weten voor volgend jaar? Schrijf dan in door storting
van 8 € p.p. op de rekening van Neos
Zemst (zie verder in deze nieuwsbrief).
Wij ontvangen graag je storting vóór 29
augustus 2017. Deze activiteit is alleen
bedoeld voor leden.
Tot dan !
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Organisatie

Plaats

di 18 juli
zo 30 juli
di 22 augustus
do 24 augustus
do 31 augustus
di 5 september
14 - 18 september
zo 24 september

Daguitstap Duitsland
Neos Barbecue
Dagfietstocht
Festivaria: Kiss Me, Kate
Daguitstap Overijse
Alg. verg. + ontbijt
Berlijn
WIK 105 jaar

Aken
Zemst-Laar
Baal
Berlare
Overijse
Zemst-Laar
Weerde
Zemst-Laar

Uur
7.30
11.30 - 15.00
9.30
21.00
9.00
9.00
15.00

Inschrijving
Afgesloten
21 juli
8 augustus
Afgesloten
17 augustus
29 augustus
Afgesloten
1 september

Sport - Cultuur - Ontspanning...

Opmerking

10 jaar NEOS
Neos Vl.-Brabant

Verantwoordelijke
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
leonwilms@skynet.be - 0476/403187
infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
albertcluckers@gmail.com - 0475568424
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
fr.andries@skynet.be - 0478 349 866

- Bij “overboeking” hebben Neos-leden voorrang op niet-leden.
- De uitstappen, georgansiseerd door Neos provinciaal of nationaal, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de plaatselijke afdeling.

WANDELEN:

PETANQUE:
2e en 4e donderdag - 14 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476/403187

27/7
10/8
24/8
14/9

1e en 3e donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com
0476/893706

20/7 Hombeek-Heike - 8,5 km
03/8 Hofstade - 8 km
17/8 Klein Willebroek - 7 km
07/9 Hazewinkel - 7,8 km
21/9 Dijlevallei of
Seniorensportdag

Donderdag 21 september 2017:
SENIORENSPORTDAG BLANKENBERGE
De sportdag van de gemeente Zemst vindt plaats
op donderdag 21 september 2017 te Blankenberge.

In augustus is er
geen Nieuwsbrief

In te schrijven op de gemeente “dienst welzijn" vóór 21 augustus 2017.

In 2012 was Neos aanwezig op het
jubileumconcert n.a.v. 100 jaar WIK
Zemst-Laar. Onze huidige en ook
toenmalige voorzi"er Albert Cluckers
verwoordde wat toen
gepresenteerd werd, als volgt:
“Enorm veel enthousiasme, grote
bewondering voor de perfecte organisatie,
hopen sympathie voor de WIK, zijn
muzikanten en dirigenten. Hopelijk
duurt het geen honderd jaar meer voor
wij weer een mooi optreden van de WIK
kunnen meemaken.”
Gelukkig dient het wachten niet zo
lang, want naar aanleiding van hun
105e verjaardag organiseert WIK
opnieuw een feestweekend en
brengen zij de show

Circus, Wik & Wiener.
Neos reserveerde
enkele plaatsen voor
deze voorstelling.
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Zondag 24
september
15 uur
Samenkomst:
Wik-lokaal,
Spiltstraat 280,
Zemst-Laar
Deelnemen:
Stort dan
vóór 1 september
20 € p/p op de
rekening van
Neos Zemst
(zie blz. 1)

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

