
twintig deelnemers be-
zochten het museum en
beleefden vreugde aan de
verschillende volksspelen.
Nadien konden de aanwe-
zigen zich te goed doen
aan taart en een drankje.
De eerste inschrijvingsfor-
mulieren werden inge-
vuld. Neos Zemst was de-
finitief opgericht…

Joris Desaeger

Het moet in 2005 ge-
weest zijn toen Eric Bradt,
nationaal secretaris van
Neos, begon met mij te
vragen of ik in Zemst een
plaatselijke afdeling van
Neos wou opstarten. Echt
zin had ik daar toen nog
niet in… Twee jaar heeft
hij het volgehouden, maar
zonder resultaat! Begin
2007 kwam Marleen
Thijs, toen afgevaardigde
voor Vlaams-Brabant van
Neos, mij kon overtuigen
om toch maar eens met
enkele mensen bij elkaar
te komen.

Louis Van Roost, Jean
Juliens (+) en ikzelf zoch-
ten adressen van gepensi-

oneerden uit Zemst bij
elkaar. Hoe zouden we te
werk gaan?

Op 24 april 2007
brachten we een dertigtal
vrouwen en mannen bij
elkaar in zaal Amadeus
voor een spreekbeurt van
M. Van den Wijngaert
met als titel: “België en
zijn koningen: monarchie
en macht”. Er werd ge-
polst naar de mogelijkheid
voor het oprichten van een
plaatselijke Neos afdeling.
Er werd besloten om er
mee door te gaan!

Op dinsdag 22 mei
2007 organiseerden we de
startdag in het Sportimo-
nium te Hofstade. Vijfen-

April 2012

Zo begon het in mei 2007...

Dank

Bij een viering past het
ook om aan onze overleden
leden te denken. Zij kunnen
er jammer genoeg niet meer
bij zijn:

Jean Juliens
(07.11.1936 - 30.09.2008)

Willy Mariën
(16.11.1944 - 13.09.2011)

Francis Totté
(24.02.1934 - 29.09.2011)

Raymond Liekens
(25.02.1937 - 15.03.2012)

We danken ook alle be-
stuursleden die zich op vol-
ledig vrijwillige basis be-
langloos inzetten voor Neos
Zemst. Ook de bestuursleden
die er bij waren gedurende
enkele jaren, maar om aan-
vaardbare redenen hun acti-
viteit in het bestuur hebben
stopgezet: Aline Bogaerts,
Frans De Win en Romain
Poedts.

Wij danken ook de vele
leden die ons bij de jaar-
lijkse familiale barbecue
komen helpen.

En datzelfde woordje van
dank hebben we ook voor u,
beste leden, omdat u er door
uw mond aan mond reclame
voor gezorgd hebt dat onze
vereniging op 5 jaar tijd uit-
groeide tot een gerespecteer-
de beweging met 140 leden!
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Wij nodigen u van
harte uit om met ons
mee te vieren op 15 mei
2012 in zaal Amadeus
te Zemst-Bos, Spilt-
straat 61.

Feestprogramma:
13 uur: ontvangst met
aperitief
14 uur : aan tafel
15.30 uur: optreden
Marcel Sterckx en
Francis Verdoodt
17 uur: koffie en des-
sert
Verrassingsgeschenkje

Dit staat op de feestvie-
ring:

VERWONDERING

Francis Verdoodt
vertelt over vroeger en
nu, over kinderen en
ouders of grootouders,
soms over poëtische,
plezierige of verrassen-
de ervaringen; herken-
bare poëtische momen-
ten, verhalen of volks-
sprookjes, dubbele bo-
dems, ingehouden lach-
jes en momenten van

ontroering.
Marcel Sterckx dia-

logeert op sublieme
wijze op het accordeon,
zingt fragmenten uit
heerlijke liedjes die u
zelfs mag meeneuriën
of zingen.

Een uniek duo over
een leven vol mense-
lijkheid, fantasie en sa-
menspel: ergens op
wandel tussen Zemst,
Mechelen en Bonhei-
den. Zo gewoon en toch
zo onuitputtelijk boor-

Feestviering op 15 mei 2012

Feestmenu:
 Aperitief van het huis en borrelhap-

jes

 Aspergeroomsoep

 Parelhoenfilet, groentekrans, kroket-

ten

 Witte en rode huiswijn

 Dame blanche

 Koffie/thee

Pagina 2

Nieuwsbrief Neos Zemst - Zesde jaargang - Nummer 1

Een uniek duo over

een leven vol

menselijkheid,

fantasie en samenspel

devol mooie verrassin-
gen, droom en realiteit.

Hoe inschrijven?

Door storting van 50
euro per persoon
(alleen leden kunnen
aan deze feestviering
deelnemen!) op reke-
ning van Neos Zemst
Iban BE34 0015
2142 4990 Bic GE-
BABEBB en dit vóór
5 mei 2012.

Marcel Sterckx

Francis Verdoodt



Programma
jubileumdaguit-
stap:

 vertrek Weerde par-
king aan d’Oude
School: 8 uur.

 in Tongeren: parkeren
op de ring, kleine
wandeling tot aan
museum, vestiaire,
toilet

 10 uur -11.30 uur ge-
leid bezoek in 2 groe-

pen

 11.30 uur: uit muse-
um, toilet, stappen
naar bus

 12 uur: vertrek bus
naar Millen

 12.30 uur: aperitief

 13 uur: feestdiner

 14.30 uur: vertrek
naar Kanne. Kleine
wandeling van bus
naar ingang grot

 15.15 uur:begin ge-
leid bezoek

 16.45uur: koffie met
taart in de grotten

 17.15 uur: wandeling
naar bus en vertrek

 18.15 - 18.30 uur:
aankomst Weerde

gangen aan. Op de wan-
den vind je fascinerende
afbeeldingen van prehis-
torische monsters en Mid-
delnederlandse teksten die
een heel nieuwe betekenis
aan graffiti geven. Maar
er is nog meer: een ten-
toonstelling van het blok-

Vóór de 15de eeuw
haalden noeste arbeiders
hier al mergelblokken uit
de grotten om er kerken
en burchten mee te bou-
wen. De exploitatie duur-
de enkele eeuwen. Tij-
dens je bezoek tref je
hierdoor een doolhof van

werkersmateriaal toont je
hoe de mergelblokken
werden bovengehaald, we
bezoeken een onder-
grondse champignonkwe-
kerij en je kunt ook zien
waar ontelbare flessen
van het bekende Grotten-
bier rijpen.

Jubileumdaguitstap vrijdag 25 mei 2012

Mergelgrotten van Kanne

Tentoonstelling Sagalassos in Tongeren

is ‘Sagalassos, City of
Dreams’.

Raak in de ban van
deze monumentale antie-
ke stad door een mega-
projectie met nooit gezie-
ne beelden van de bijna
buitenaardse site. Word
meegezogen in haar
“success-story” door
prachtig uitgekapte sculp-
turen van keizers en go-

den. De meest bijzondere
staan te pronken in een
spraakmakend decor van
operaregisseur Guy Joos-
ten.

“Sagalassos, City of
Dreams” is een droom
van een tentoonstelling,
ver van de begane paden
en vol ambitie, net zoals
Sagalassos zelf.

We bezoeken in het Gallo
-Romeins museum in
Tongeren de tentoonstel-
ling:

Sagalassos, City
of Dreams

Totaal anders dan de
klassieke archeologische
tentoonstellingen én
voor het hele gezin. Dat

Pagina 3

Tongeren en het Gallo-

Romeins museum...

Boven:

Het mooiste dorp van Vlaanderen

Onder:

De grotten van Kanne

Raak in de ban van deze

monumentale antieke

stad door een

megaprojectie met nooit

geziene beelden van de

bijna buitenaardse site



Millen

Millen is een dorp en
deelgemeente van Riemst
in de Vlaamse provincie
Limburg. Millen telt 1457
inwoners (2005). Het
hoogste punt van Lim-
burg (151m), uitgezon-
derd Voeren, is gelegen in
het zuidwesten nabij het
gehucht Elst.

Millen is gelegen aan

de N79 (Tongeren -
Maastricht) en de E313.
Het maakt deel uit van
Droog-Haspengouw en
heeft nog vele oude vier-
kantshoeves. Er zijn wei-
landen met boomgaarden
en akkerlandschappen.

Hoeve Dewalleff

Hoeve Dewalleff ligt
in een prachtige omge-

ving, midden in het lief-
lijk glooiende Limburgse
landschap. De mooie hoe-
ve is prachtig gerestau-
reerd en een lust voor het
oog.

De sfeervolle binnen-
koer bezit een terras waar
u kunt genieten van de
culinaire gerechten van
het restaurant.

Het is een prachtig
decor voor recepties waar

ren ons hoe het in die tijd
was.

Daarna hebben wij een
feestmaal, in een prachtig
gerestaureerde vierkants-
hoeve, in het dorpje Mil-
len. Wij hebben een me-
nu “all-in”: aperitief
(cava/fruitsap), 3 fijne
vissoorten met champag-
nesaus en mousseline
aardappelen, geroosterde
filet van hoevekip met
choronsaus, bladerdeegje
met verse asperges en
gepofte aardappelen, ijs-
stronk en koffie. Daarbij
3 glazen wijn of water
inbegrepen.

Na het diner gaan we
wat verder naar de mer-

In het kader van de
viering van het 5-jarig
bestaan van Neos Zemst
maken wij van de gele-
genheid gebruik om een
schitterende tentoonstel-
ling en een wonderlijke
uitstap te koppelen tot een
buitengewone dagtrip.

Op 25 mei bezoeken
wij de tentoonstelling
“Sagalassos, City of
Dreams” in het Gallo-
Romein museum in Ton-
geren. De rondleiding met
gids, brengt ons in een
Grieks-Romeinse stad die
sinds enkele jaren in Tur-
kije door Belgen wordt
opgegraven. Grotendeels
bewaarde complexen le-

gelgrotten van Kanne,
waarin o.a. paddenstoelen
gekweekt worden. Na de
rondleiding met gids, die
een goed uur duurt, komt
er nog koffie en taart in de
grot.

De mergelgrotten zijn
niet zoals de grotten in de
Ardennen. Zij zijn droog
en vlak begaanbaar, zoals
de straat. De temperatuur is
iets frisser dan buiten maar
niet koud. Iedereen kan dus
mee, er moet niet geklau-
terd worden. Hoewel goed
verlicht kan het interessant
zijn een zaklamp mee te
nemen om sommige zaken
wat bij te lichten.

Deze uitzonderlijk

Millen - Hoeve Dewalleff

Onze jubileumuitstap van 25 mei 2012 samengevat… Hoe inschrijven?
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Gezondheid!

De mooie hoeve is

prachtig

gerestaureerd en een

lust voor het oog.

u uw gasten in een gezel-
lige sfeer kunt ontvangen.

mooie gevarieerde uitstap
is beperkt tot maximum
50 deelnemers (omwille
van de rondleidingen).
Vlug inschrijven dus vóór
5 mei door storting van 50
€ voor de leden of 65 € per
persoon voor de niet-leden
op rekening BE34 0015
2142 4990 van Neos
Zemst, met vermelding
“uitstap Tongeren”. Deze
prijs is “alles inbegre-
pen”. Je hebt dus ter plaat-
se geen bijkomende uitga-
ven meer, tenzij wat je zelf
zou kopen. Dit is een uit-
zonderlijke uitstap voor de
uitzonderlijke leden van
een uitzonderlijke vereni-
ging...


