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NR 11 - JULI 2018

Het werkjaar 2017-2018 loopt ten einde
maar het volgende staat al klaar
Wij ronden het huidig werkjaar af met een interessante uitstap naar
OUDENAARDE en de ZWALMSTREEK.

Uiteraard is echter onze jaarlijkse BBQ het slotevenement dat de
deur dicht doet. De lekkere geuren van het vlees, de frisse salades, de
lekkere desserten en de rijkelijke dranken zullen van 29 juli een prachtige dag
maken. Zo een moment mag je niet missen. Als je nog niet inschreef, haast je
dan. Er zijn nog enkele worsten over.
Op 4 september starten wij ons nieuw werkjaar. Bij het jaarlijks,
beroemde, ontbijt wordt het programma 2018-2019 voorgesteld.
Lees verder in deze nieuwsbrief meer informatie over deze dag.
Het bestuur van je club werkte (en werkt altijd) heel hard om weer een
boeiende kalender vol activiteiten te brengen. De voorbereidingen worden
lang op voorhand gestart. Wij moeten sommige evenementen soms meer dan
een jaar bij voorbaat vastleggen. Maar het zal weer de moeite worden.
Achteraf leggen wij alles nog vast in een folder die je bij de nieuwsbrief
krijgt. Zo vergeet je zeker niet je agenda aan te vullen.
Geniet nog van de zomer en de zon.
Geniet uiteraard en bovendien van de komende activiteiten.
Albert Cluckers, voorzi2er

www.neoszemst.be
infoneoszemst@gmail.com
Lay-out: fr.andries@skynet.be
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In augustus is er geen nieuwsbrief - Fijne vakantie.

▼

Wat voorbij is...

12 juni Fietstocht
Op dinsdag 12 juni haalden 18 moedigen
hun stalen ros van stal om samen te ﬁetsen
naar brouwerij “De Koninck”.
Via het station in Mechelen bereikten ze
Nekkerspoel waar een deel van de 18 hen opwach/e om
samen de ﬁetsostrade onder de wielen te schuiven. Af en
toe raasden treinen hen tegemoet of voorbij op de drukke
lijn Antwerpen – Brussel.
In Berchem aangekomen verlieten ze het ﬁetsparadijs om
na enkele honderden meter te arriveren aan de brouwerij.
Het was nu tijd om de innerlijke mens te versterken in het

restaurant recht tegenover de brouwerij. Hier
maakten 7 culinaire toeristen van ons aller
NEOS ZEMST hun opwachting om samen
met de ﬁetsers te genieten van “Stoofvlees met
frietjes” overgoten met een heerlijk biersausje.
Na het culinaire volgde een bezoek aan de brouwerij,
voorgesteld op een zeer gesmaakte originele manier.
Uiteraard gevolgd door een proeverij.
Op de terugweg werden opnieuw de kilometers afgemaald,
om zonder noemenswaardig leed na ongeveer 60 km veilig
thuis te belanden.
Gilbert.

De Koninck
Antwerpen

Donderdag 21 juni

Gegidste
Wandeling
in Mechelen

Het aantal toeristen dat Mechelen
bezocht steeg op 21 juni met meer
dan 40 personen. Neos Zemst
stond met een ﬂinke afvaardiging
klaar om Mechelen te verkennen.
Alhoewel de meesten onder ons
Mechelen kennen, of denken te
kennen, toch wisten twee rasechte
Mechelse gidsen ons nog te
verrassen met verhalen en
wetenswaardigheden.
In de ruime omgeving van de
Grote Markt bezochten wij enkele
historische gebouwen met
bijhorende verhalen.
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Uiteraard werd deze
ontdekkingstocht afgerond met een
frisse consumptie in een taverne
op de Veemarkt. Margaretha van
Oostenrijk keek vanuit haar paleis
goedkeurend mee.

▼

Wat nog komt...

Dinsdag 7 augustus:

1/2 dag fietstocht LIER
Op 7 augustus organiseren we onze tweede fietstocht. De bestemming is deze maal de Pallieterstad
LIER.
Aangezien op 6 augustus de Dijle – en Netedijken
worden afgesloten voor werken aan het overstromingsgebied, zullen we een wat ongewone rustige
weg volgen tot in Duﬀel, waar we de aansluiting
maken met de Netedijk, recht naar Lier.

Start aan de zwemdok in Hofstade te 13.30 uur om +
2 uur later te arriveren aan de Zimmertoren. Hier is
wat tijd om te recupereren van zadelpijn en andere
ongemakken op de talrijke terrasjes.
Daarna richten we onze neuzen opnieuw huiswaarts.
Deelname is gratis, maar om praktische reden is inschrijven
noodzakelijk, liefst vóór 1 augustus bij Gilbert Maebe op nr.
0476/893706 of mail gilma171@outlook.com

ONTBIJT en ALGEMENE VERGADERING van alle leden op 4 september 2018
Traditiegetrouw vangt ons nieuw werkjaar aan met een stevig
ontbijt. Tussen boterhammen en koﬃekoeken wordt ook het programma voor het werkjaar 2018-2019 voorgesteld.
Wil je er alles over weten en je agenda al bijvullen met een hele
reeks interessante activiteiten, kom dan mee eten.
Wij starten om 9.00 uur in de parochiezaal van Zemst-Laar. De
deuren openen om 8.45 uur (en niet vroeger). Deelname aan de
kosten bedraagt 8 € p/p. Gelieve dit bedrag te storten op de
rekening van Neos Zemst, vóór 28 augustus.

Een rijkelijk gevulde tafel, een boeiend jaarprogramma
en een menigte gezellige Neos-leden wachten op jou !

GEMEENTELIJKE ORGANISATIES

Donderdag
20 september 2018:
SENIOREN
SPORTDAG
BLANKENBERGE
De sportdag van de gemeente

ZEMST
vindt plaats op
donderdag 20 september 2018
te Blankenberge.
Inschrijven via de gemeente
thuisdiensten@zemst.be
vóór 21 augustus 2018
tel. 015 61 85 13.

Vrijdag 21 september 2018:

SENIORENFEEST ZEMST
Naar jaarlijkse gewoonte
organiseert de gemeente Zemst
ontspanningnamiddagen.
65-plussers en personen met een
beperking die in Zemst wonen
zijn uitgenodigd en genieten van
een etentje, gevolgd van een
optreden van De Pretshow, aan
een betaalbare prijs.
De betaling en inschrijving gebeurt
via het klassieke rekeningnummer
(zie pag. 1)

PRAKTISCH:
- Vrijdag 21 september
- Elewijt Center,
Tervuursesteenweg 564, Elewijt
- Ontvangst met aperitief vanaf
12 uur, aansluitend middagmaal
en optreden.
- Einde rond 16.30 uur
Prijs: 16 €
Te betalen vóór 1 augustus op de
rekening van Neos Zemst met
vermelding “seniorenfeest”.
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* Sommige organisaties
zijn mogelijk onderworpen
aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

zo 29 juli
di 7 augustus
do 16 augustus
17 - 21 augustus
di 4 september
do 20 september
vrij 21 september
do 18 oktober
vrij 2 november

Organisatie

Plaats

Neos BBQ
1/2 dag fietstocht
Rubens
Riviercruise
Ontbijt-Jaarprogramma
Gem. sportdag
Seniorenfeest
Wandeling
40-45

Zemst-Laar
11.30 - 15.00
Lier
13.30
Westerlo
20.45
Duitsland - Frankrijk - Zwitserland
Zemst-Laar
9.00
Blankenberge
Elewijt-Center
12.00
Eppegem
13.30
Puurs
uur volgt

PETANQUE :

Inschrijving
20 juli
1 augustus
Afgesloten
Afgesloten
28 augustus
Via gemeente
1 augustus
Vrij
16 augustus

WANDELEN:

2de en 4de donderdag - 14.00 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403187

Donderdag

Uur

Opmerking

Vrije deelname

Seniorenweek

Verantwoordelijke
albertcluckers@gmail.com - 0475 568424
gilma171@gmail.com - 0476 893706
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
albertcluckers@gmail.com - 0475 568424

infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

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

Donderdag 19 juli - Battel.

We vertrekken aan Battel kerk, langs de Leuvense
vaart, om wat verder door te steken door de Warande naar de Zenneoever in Heffen.
We volgen de oever een stuk om wat verder opnieuw aan het kanaal te belanden dat
we volgen tot het vertrekpunt in Battel.
De afstand bedraagt 7,5 km over deels verharde en deels niet verharde weggetjes.

26 juli
9 augustus
23 augustus
13 september

Donderdag 2 augustus - Hombeek. Vertrek aan de vijver in Hombeek.
We wandelen op de Zennedijk tot aan de overzijde van de vijver. Langs rustige
landelijke weggetjes belanden we wat verder in het Middenveld. Na 6,8 km bereiken we
dan terug het vertrekpunt.

Wandeling 5 juli
Weerdse Kronkels
Wegens het te warme weder werd de
wandeling afgelast.
Er daagden slechts 2 deelnemers op en die
hadden er geen probleem mee om de
geplande wandeling te vervangen door een
rondje rond de Weerdse vijver in de
schaduw onder de bomen.

Donderdag 16 augustus - Hofstade. Vertrek aan frituur Lucienne.
Dit wordt een geïmproviseerde wandeling langs het kasteel van Hever Schiplaken en
het Steentjesbos. De totale afstand is ongeveer 7 km.

Donderdag 6 september - Heindonk. Vertrek P Hazewinkel in Heindonk.
Langs de achterzijde van de watersportbaan bereiken we na 3 km de “Veugh Hoeve”.
We vervolgen tot aan het Bel-Air Kasteel in Blaasveld om via de Veertienbunders,
na 8 km, te belanden daar waar we vertrokken.

VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018
voorstellingen om: 11 uur - 14.30 uur en 18.30 uur. (*)
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Ticket categorie 1 met
busvervoer en verzorgde
broodjesmaaltijd: 86 € p/p.

40-45 brengt het verhaal van het verzet in Vlaanderen tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

Wij verwachten uw
inschrijving graag vóór
16 augustus 2018 door
overschrijving op rekening
Neos Zemst met
vermelding 40-45.

Wie er in 2014 bij was, zal het beamen: Deze musical moet je gezien hebben!

(*) Pas ná de
inschrijvingsprocedure
wordt de club aan een
voorstellingsuur gekoppeld.

De voorstelling wordt hét Neos-evenement van 2018.
Neos nationaal reserveerde 2 november, met drie voorstellingen.
Deze zijn ondertussen, door de verschillende afdelingen, volledig in optie genomen.

Neos Zemst nam 60 plaatsen in optie,
ook deze zijn al voor meer dan de helft opgenomen.

