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Beste Leden,

Dit is de laatste nieuwsbrief vóór
onze jubileumuitgave met de viering
van 5 jaar Neos Zemst. Noteer nu al
15 mei en 25 mei in uw agenda! U
zult er geen spijt van hebben…

Graag herhalen we nog onze af-
spraken voor het inschrijven bij
onze activiteiten.

Bij voordrachten moet er nooit op
voorhand ingeschreven worden. De
betaling van de onkosten gebeurt aan
de ingang van de zaal (meestal zaal
Amadeus) op het moment van de
voordracht.

Voor andere activiteiten moet op
voorhand ingeschreven worden. Dat
gebeurt door betaling van het in-
schrijvingsbedrag op de rekening van
Neos Zemst. Wanneer de betaling bij
ons toekomt, bent u ingeschreven
voor die activiteit. Het heeft geen en-
kele zin om een mailtje te sturen naar
het secretariaat of naar het inrichtend
bestuurslid. Wij houden ALLEEN
maar rekening met de volgorde op
onze rekeninguittreksels. Wilt u er
zeker bij zijn, betaal dan best nog de
dag dat u de nieuwsbrief met uw ge-
kozen activiteit ontvangt. Soms is het
aantal inschrijvingen beperkt. Een
voorbeeld: een busreis. Eens de bus
vol zit, kunnen we uiteraard geen in-
schrijvingen meer aanvaarden…

Soms moeten wij lang op voor-

hand een uiterste inschrijvingsdatum
handhaven. Meestal is dat bij een
activiteit die door Neos Brussel of
Neos Vlaams-Brabant wordt georga-
niseerd. Dat heeft natuurlijk te ma-
ken met de bestelling van de tickets
en eventueel het inzetten van tiental-
len bussen. Zo’n organisatie vraagt
tijd en moet dus op voorhand goed in
elkaar gezet worden.

Mogen we vragen om de uiterste
inschrijvingsdatum te respecteren.
Soms moeten we leden teleurstellen
omdat we na die datum niet meer
aan tickets geraken. Spijtig voor wie
mee wil natuurlijk. Hou er ook reke-
ning mee dat er bij een overschrij-
ving van de ene naar de andere
bank soms enkele dagen voorbij
gaan… wat maakt dat de inschrij-
vingsdatum voorbij kan zijn!

Door omstandigheden kan het
gebeuren dat u toch niet kan deel-
nemen aan een ingeschreven (en
dus betaalde) activiteit. We begrij-
pen best dat dit kan voorvallen. Maar
het brengt ons wel in moeilijkheden.
Terugbetalen kunnen we niet meer
wanneer de inschrijvingstermijn
voorbij is. U kunt wel zelf zorgen
voor een vervanging. Wanneer de
vervanger betaald heeft, storten wij
uw inschrijvingsbedrag zeker terug.
Heeft u een vervanger gevonden die
in uw plaats wil deelnemen aan de
activiteit, geef dit dan a.u.b. door
aan het secretariaat (Joris) of aan
het inrichtend bestuurslid. Waar-
voor onze gemeende dank!
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DAUWWANDELING

en spek met eieren...
Dinsdag 3 april 2012

Wat staat er nog op ons
programma?

Vaste data:

16 maart: voordracht: “Mijn huis,
mijn toekomst”
20 maart: Voordracht: “Ecuador”
29 maart: Stadsbezoek: Dender-
monde met autobus.
3 april: Dauwwandeling: Vriezen-
broek

4 april: Passieconcerten Grimber-
gen
17-20 april: Moezelreis
26 april: Start petanqueseizoen
15 mei: Viering 5 jaar Neos
Zemst
25 mei: Tongeren
19 juni: Bezoek aan Luik en aan
het moderne station
22 juli: Jaarlijkse barbecue
En verder:
Stadsbezoek Leuven, fietstocht
naar de plantentuin van Meise.

En vergeet onze petanque-
namiddagen niet! Die starten op
donderdag 26 april… We komen
elke 2de en 4de donderdag van
de maand om 14 uur bij elkaar in
het lokaal van de WIK, Spiltstraat
280 te Zemst-Laar. In het lokaal
kunnen we eveneens genieten
van een drankje naar keuze… Bij
regenweer kunnen we er schuilen
en gezelschapsspelletjes spe-
len...

Zoals de vorige jaren orga-
niseren we weer een dauw-
wandeling in onze eigen om-
geving.

We starten weer om 6.30

uur, vroeg misschien, maar
het is heerlijk om toch
eens erg vroeg uit de ve-
ren te kruipen en te genie-
ten van een wandeling

onder leiding van ons lid
Jeanne Peeters. Zij geeft
ons onderweg een deskun-
dige uitleg over het Vriezen-
broek te Hofstade.
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Voordracht: ECUADOR (Zuid-Amerika)
Dinsdag 20 maart 2012 14 uur Zaal Amadeus, Zemst-Bos

Toegang: leden 5 euro, niet-leden 7 euro.

Toegang: leden

uit de put van Weerde (nodig voor
de bouw van de E19) is natuurlijke
bebossing ontstaan, op de rest
vinden we weiland.

Door het Vriezenbroek lopen 2
wandelingen die je vrij kan maken
tijdens zonnige zomerdagen. De
ingang bevindt zich langs de berm
van de spoorweg.

Bron van het plan, de foto’s en
van het artikel: de website van NA-
TUURPUNT Zemst:

www.natuurpuntzemst.be

HET JAAR NEGENTIENHON-
DERD ACHT EN NEGENTIG OP
TWEE EN TWINTIG DECEMBER".
Met bovenvermelde datum begint
de aankoopakte die NATUUR-
PUNT sloot met de familie d’Ude-
kem d’Acoz om van hen ruim 16 ha
te kopen.

Het gebied bestaat uit 9 ha wei-
land, ruigte en akkers op natuurlijk
niveau en ongeveer 7 ha op opge-
hoogde grond. Op het grootste deel
van deze 2 meter hoge zandlaag

Het Vriezenbroek is niet
zo groot, dus een grote af-
stand om te wandelen is het
zeker niet. Bovendien wordt
er regelmatig halt gehouden
voor uitleg over dingen die
we zien. Het blijft dus een
zeer rustige activiteit.

We spreken af om 6.30

uur op de parking van het
zwembad te Hofstade-
Heide. Na de natuurwande-
ling verzamelen we in het
cafetaria van het zwembad
voor het traditionele ontbijt:
spek met eieren bij een lek-
kere kop koffie of thee.

Inschrijven door stor-

ting van 12 euro voor le-
den (niet-leden betalen 15
euro) op de rekening van
Neos Zemst (nummer zie
eerste bladzijde) en dit
vóór 27 maart 2012.

We rekenen op mooi
weer en ion ieder geval op
uw goed humeur...

Joris
Markeren
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Even terugblikken...


