
Wat bieden wij u? Een
aperitief, een ruime keuze
aan groenten, een kippen-
bout, een varkenssaté, een
worstje, een dessert naar
keuze. Cava, witte/rode
wijn, bieren, frisdranken en
koffie/thee zijn eveneens te
verkrijgen.

Naar jaarlijkse gewoonte
organiseren we onze traditio-
nele familiebarbecue in
d’Oude School in Weerde.

Wij nodigen u dan ook uit
om met uw familie, vrien-
den, buren,… aan deze acti-
viteit deel te nemen. Het is
natuurlijk de bedoeling om
geld in het laatje van onze
clubkas te brengen. Met de
opbrengst kunnen we deze
nieuwsbrief verder bij u in
de huiskamer brengen. Te-

vens hopen we om een
draadloze hoofdmicrofoon
en een notitiebord te kunnen
aanschaffen voor onze voor-
drachten. Met andere woor-
den: we besteden de gelden
ten voordele van onze leden.

Zoals ieder jaar organise-
ren we ook een tombola tij-
dens onze barbecue. Mis-
schien heeft u relaties met
firma’s of zakenmensen die
door uw vraag wel een
mooie prijs willen schenken.
Daarom voegen we hierbij
een schrijven met de vraag
om prijzen.

Geef een seintje aan een
bestuurslid en die komt wel
langs om de schenking op te
halen.
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Deelnameprijs: voorin-
schrijving: volwassenen: 19
euro, kinderen tot 12 jaar: 10
euro. Op 22 juli: volwasse-
nen: 22 euro, kinderen tot 12
jaar: 12 euro



Andere afspraken: u
bent WELKOM tussen 11.30
uur en 15 uur in het CC d-
Oude School, Damstraat in
Weerde. Er is voldoende par-
keergelegenheid in de
Dorpsstraat.

INSCHRIJVEN: Zoals
eerder gezegd is inschrijven
voordeliger. U helpt er ook
ons mee de juiste hoeveelhe-
den te kunnen bestellen.
Stort het totale bedrag op
rekening van Neos Zemst:
Iban BE34 0015 2142 4990
Bic GEBABEBB met ver-
melding “BBQ + aantal
volassenen + aantal kinderen
tot 12 jaar” en dit vóór 13
juli.

WELKOM

Pagina 2

Nieuwsbrief Neos Zemst - Zesde jaargang - Nummer 3

Kom met de ballen gooien...

2

BEDANKT VOOR UW STEUN
AAN NEOS ZEMST

Gezellig babbelen,
pintje of iets anders drin-
ken, een rustige activi-
teit: petanquen.

Kom het maar eens
proberen… Geen ballen
om te gooien? Wij heb-
ben er voor u!

Waar? Aan het lo-
kaal van de WIK, Spilt-
straat in Zemst-Laar. Dat
is in de buurt van ons
lokaal Amadeus.

We beginnen om 14
uur en u gaat naar huis
wanneer u zelf wilt...

Speeldata: elke twee-
de en vierde donderdag
van de maand:

Juni: 14 en 28
Juli: 12 en 26
Augustus: 9 en 23
September: 6 en 20

Kent u een buur, familielid, vriend,… die lid kan/wil worden van Neos Zemst?
We hebben ongelooflijke solden: nu lidgeld betalen is lid zijn tot einde december 2013

Kijk op www.neoszemst.be voor alle informatie...

Oproep !

Neos Vlaams-Brabant
organiseert op 25 oktober
2012 een provinciale
quiz en we nodigen alle
clubs van harte uit hier-
aan deel te nemen.

Jouw club wordt dan
misschien na de finale
uitgeroepen tot “De
Slimste Neos Club van
Vlaams Brabant”. Een
echte uitdaging voor elke

club om op een ludieke
wijze deze titel te mogen
veroveren!

De quizvragen zullen
verschillende thema’s
omvatten: actualiteit,
geschiedenis, aardrijks-
kunde, sport, natuur, mu-
ziek, eten en drinken….
maar er zullen ook doe-
vragen in verwerkt wor-
den.

De nadruk zal gelegd
worden op ontspanning
en zeker niet op intensie-
ve inspanning. Elke club
heeft ongetwijfeld leden
die graag als specialist in
hun domein worden be-
schouwd of die beschik-
ken over specifieke vaar-
digheden. De supporters
van elke club kunnen
voor de “ambiance” zor-

gen zodat iedereen on-
vergetelijke, amusante
momenten zal beleven. .
beleven.

Onze oproep is nu
duidelijk: wie stelt zich
kandidaat om aan deze
quiz deel te nemen???
Mail naar Joris:
neoszemst@skynet.be
of bel 0496 84 75 90...



Fietstocht of per auto
donderdag 2 augustus
naar het "Lingerie- en
ondergoedmuseum" in
Putte.

"'t Zit goed, 't is on-
dergoed" geeft een over-
zicht van het ondergoed
en de lingerie dat in onze
streken gedragen werd en
wordt.

Zowel het vrouwen-,
mannen- en kinderonder-
goed komt aanbod. Pi-
kante lingerie komt er
niet aan te pas.(jammer,
red.)

Het archief telt 1700

stukken, waarvan een

deel te bezichtigen is in

het museum en tijdens

thematentoonstellingen.

Uitstap naar Putte

praktisch voor Neos

Zemst:

Met de fiets:

Vertrekplaats: parking

zwembad Hofstade

Vertrekuur: 9 uur

Met de auto:

Afspraak om 10.45 uur

aan het museum: ingang

en parking: Heuvelstraat

41b - 2580 Putte. Toe-

gankelijk via de Scha-

penstraat.

Voor iedereen:

Bezoek museum met

gids.

Om 12 u. broodjesmaal-

tijd en koffiekoeken,

daarna terug naar huis.

Inschrijven:

Door het storten van 10 €

(leden) of 12 € niet-leden

(inkom + gids + maaltijd)

op rekening van Neos

Zemst IBAN BE 34 0015

2142 4990 met vermel-

ding "uitstap Putte + aan-

tal + auto/fiets" en dit

vóór 27 juli 2012.

Veel fietsplezier!

Fietstocht (of per auto) donderdag 2 augustus 2012
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Het Lingerie- en On-

dergoedmuseum werd op

6 augustus 2006 boven

de doopvont gehouden en

is gehuisvest in de ge-

bouwen van de heem-

kring Het Molenijzer.

Bij de vrouwenafde-

ling vind je een bh van

1880, een wespentaille-

korset van 1900 en een

aantal open broeken.

Voor het kinderonder-

goed gaan we terug tot

1940.

Het mannenonder-

goed kent zijn opmars

vanaf 1945.

De collectie is onder-

tussen uitgebreid tot on-

geveer 5000 stuks, waar-

van het publiek een deel

kan bewonderen.



BELANGRIJK BERICHT:
22 leden schreven zich in om deze unieke tentoonstelling van bloemen en planten in Nederland mee te maken. We
vertrekken om 7.45 uur vanop de parking aan het CC d’ Oude School te Weerde. Wees stipt aanwezig, want de
bus moet nog 15 mensen ophalen in Zwijndrecht! Onthoudt ook het autobusnummer: 6, dat is belangrijk om de juiste
bus terug te vinden bij de terugreis naar Weerde...

Onze bestuursleden
hebben weer een dagje
vergaderd om de jaar-
planning 2012-2013 op te
stellen.

U krijgt al een voor-
smaakje van de activitei-
ten in september, maar
tijdens de film– en foto-
namiddag in oktober zul-
len we u uitvoerig inlich-
ten over onze plannen
voor het komende werk-
jaar.

Petanque op 6 en 20
september 2012

Zoals gebruikelijk om
14 aan het WIK-lokaal,
Spiltstraat te Zemst-Laar.

Seniorenfeest van
het OCMW van de ge-
meente Zemst op 11
september 2012.

Plaats: Elewijtcenter,
Tervuursesteenweg 564
te Elewijt

Hoe? Iedere deelne-
mer staat in voor zijn
eigen vervoer.

Kostprijs: 14 € per
persoon.

INSCHRIJVEN:
door storting van het ho-
gervermelde bedrag op
rekening van Neos Zemst
Iban BE34 0015 2142

Naar de FLORIADE in Venlo (Nl) op 28 augustus 2012
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De start van het nieuwe werkjaar...

4990 Bic GEBABEBB
en dit vóór 25 juli 2012.

LET OP: er verschijnt
geen nieuwsbrief in juli!

Sportdag te Blan-
kenberge op donderdag
20 september 2012

We hebben daar voor-
lopig nog geen gegevens
van. We brengen u later
hiervan op de hoogte.

Sociale beurs op
zondag 23 september
2012.

Plaats: Ontmoetings-
centrum, Zemstsesteen-
weg 15 te Hofstade van
13 tot 18 uur.

Bedoeling: de inwo-
ners van Zemst laten
kennismaken met de vele
sociale actoren die actief
zijn in de gemeente.
Voorzieningen en organi-
saties die in onze ge-
meente hulpverleningen
aanbieden zullen aanwe-
zig zijn.

Ook Neos Zemst zal
er met een stand aan-
wezig zijn. Kom ons
maar aanmoedigen!
Hartelijk welkom.

De beurs is gratis.

Toneel in theater De
Peoene te Mechelen op
donderdag 27 septem-
ber 2012.

We huren de zaal af
en rekenen op 50 plaat-
sen.

Titel: Bloed, zweet en
tranen. Het toneelstuk is
van Jack Staal en in een
regie van Marc Van Ex-
tergem.

Inschrijven: u ver-
neemt er meer over in de
nieuwsbrief van augus-
tus, maar noteer alvast
deze datum in uw agen-
da.

Vrijdag 5 oktober
2012: uitstap naar
Brussel met als thema
“Middeleeuws Brussel”.

Ook hier verwijzen
we naar een latere
nieuwsbrief…

Films en foto’s over
onze Moezelreis en reis
naar Sicilië, tevens le-
denvergadering met
voorstelling van ons
jaarprogramma op
dinsdag 9 oktober 2012.

Plaats: zaal Amadeus,
Spiltstraat te Zemst-Bos.

Uur: we starten om
14.30 uur.

Bedoeling: We maken

er een gezellige ledenna-
middag van.

We vertonen de films
en de fotoshows die door
onze leden werden ge-
maakt. We spreken wel
af dat een film of een
fotoshow niet langer dan
45 minuten mag duren!

Ook gewone foto’s
kunnen meegebracht
worden. Men kan ze
eventueel uitwisselen…

We lassen voldoende
pauzes in, zodat iedereen
zich van voldoende ger-
stenat (of koffie, fris-
drank,…) kan voorzien.

Tijdens een van die
pauzes zal het jaarpro-
gramma voorgesteld
worden. Eventuele ande-
re voorstellen worden in
dank aanvaard en zullen
op de bestuursvergade-
ringen besproken wor-
den.

Uiteraard is iedereen
welkom, ook diegenen
die niet mee op reis ge-
weest zijn!


