
zen.
Vooreerst hadden we de

periode “Veni, vidi, vici”: het
afzoeken van de markt, de
slaagmogelijkheden en de
ploeg welke de start-up zou
begeleiden

Dan komt de periode “Alea
jacta est” het beslissingsmo-
ment. De data van 24 april en
22 mei zijn historisch in onze
annalen: Het sprookje kon be-
ginnen.

De volgende jaren tot heden
kan men best omschrijven on-
der het motto “Luctor et
Emergo” “Ik worstel en kom
boven” de wapenspreuk van
Zeeland. Het ledenaantal klom
spectatulair,een veelvuldigheid
aan aktiviteiten en helaas ook
het wegvallen van onze ver-
trouwde vrienden: Jean Ju-
liens, Willy Marien, Francis
Totté en Raymond Liekens. En
de toekomst kunnen we stellen
onder de wapenspreuk van het
huis van Oranje “Je main-
tiendrai”” We zullen ons hand-
haven”. Dit is de opdracht en
de uitdaging voor het bestuur
om dit waar te maken.

Graag wil ik hier afsluiten
met een speciale vermelding
voor Joris Desaeger. Hij is de
man die gedurende 5 jaar met
een tomeloze inzet enorm heeft
bijgedragen tot het succes in
onze vereniging als de duivel-
doet-al secretaris. Te veel om
op te noemen; Als ik een pro-
bleem heb met mijn computer
krijg ik altijd het scherm “Call
Joris”. Zo is de man.

Soms vergeet een mens al
eens namen… Het heeft waar-
schijnlijk wel iets te maken met
het ouder worden, of misschien
toch niet. We weten het wel:
namen noemen wanneer je
mannen en vrouwen wil bedan-
ken is gevaarlijk. Vergeet je
iemand, dan is dat natuurlijk
een grote kemel (met 2 bulten).
Je wil het niet, maar toch stel je
het achteraf vast… En het is
weer eens gebeurd! In het
feestnummer bedankten we de
bestuursleden die ons ploegje
om een of andere reden hadden
verlaten. En ja, we vergaten
iemand van het eerste uur:
Magda Vandenbroucke. Mag-
da, sorry, en nogmaals bedankt
voor de fijne samenwerking!

Ook bedanken moeten we
alle medewerkers (zonder één
uitzondering!) aan onze jaar-
lijkse familiale barbecue. Er
heerste een zeer goede werk-
sfeer, iedereen tevreden, geld

in ‘t bakske en zo kunnen we
toch weer een jaar met een ge-
rust gemoed verder werken.
We willen ook u, als aanwezig
lid en allen die met u mee
kwamen (familie, vrienden,
buren,…) bedanken voor uw

milde steun.

Vanaf september komt Hil-
da Persoons onze bestuurs-

ploeg versterken. Hilda, van
harte welkom!

Tijdens onze jubileumvie-
ring in zaal Amadeus sprak
onze voorzitter, Louis Rey-
dams, tot de aanwezige leden.
Hij hield eraan om zijn toe-
spraak hier in onze nieuwsbrief
weer te geven.

“Welkom beste Neos Vrien-
den,

Dit is een heuglijke dag.
Toen in mei 2007 het startschot
werd gegeven was 2012 een
verre datum. De baby is een
kleuter geworden op weg naar
de volwassenheid. In de
nieuwsbrief van april heeft
Joris beschreven hoe het alle-
maal is verlopen.

Toch wil ik graag de korte
levensloop beschrijven aan de
hand van geschiedkundige leu-
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dag 16 augustus verkrijgbaar in het
gemeentehuis en in het Sportimonium
(Bloso Domein), Trianonlaan, 19,
Hofstade.

Romeinen en Elewijt

Wist u dat de Romeinen tussen 100
en 300 na Christus een fort hadden in
Elewijt? Dat er in en rond Elewijt heel
wat nederzettingen (boerderijen) wa-
ren?

Er zijn meerdere Romeinse munten
gevonden uit voornoemde Keizertijd.
In Elewijt alleen al zijn er 17 Romein-
se waterputten gevonden. Deze drukke
bebouwing had te maken met het feit
dat Elewijt op een kruispunt van 2
heirbanen lag waaronder Bavay-
Keulen.

Maar waar lag dit oorspronkelijke
Romeinse kamp? Een jonge Zemste-
naar denkt het gevonden te hebben,
samen met twee enthousiaste vrien-
den, op een recent door de gemeente
aangekocht perceel grond van 5 ha.
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Joris, we willen je graag een bloe-
mekee schenken, maar dit is zo ver-
gankelijk dat ik aan mijn echtgenote
heb gevraagd een aquarel te maken
met een bloemenmotief als een blijven-
de herinnering aan deze dag.”

Graag willen we langs deze weg
ook interessante activiteiten of weetjes
vermelden. Geen Neos-activiteiten,
maar toch de moeite om te weten of
om aan deel te nemen…

7de Editie Kunstenaarsroute
ZEMST

Op zaterdag en zondag 25 en 26
augustus organizeert VVV-Toerisme
Zemst voor de 7de keer de Kunste-
naarsroute.

Op 30 lokaties stellen 75 Zemste-
naars hun creaties tentoon. Alle kunst-
vormen komen aan bod gaande van
tekstiel, juwelen, schilder- en aquarel-
werken, beeldhouwen en keramiek en
diverse andere boeiende technieken.

De echtgenote van onze voorzitter
is een van de deelnemers (Mies van
der Zalm) en zij zouden het ten zeer-
ste waarderen jullie te mogen begroe-
ten in de Bordekensstraat, 72, Hofsta-
de.

Bezoekuren zaterdag en zondag
van 11 tot 19 u.

Routebeschrijving is vanaf donder-

De drie liefhebbers van het lokale
verleden viel het op dat de locatie
vlakbij een verdwenen Romeinse
dorpskern ligt. Vandaag de dag is er
echter niets meer dat nog herinnert aan
die roemrijke stichters van Elewijt. Zij
hopen, met de nodige steun, een spec-
taculair project op te starten met als
doel de terugkeer van een vergane
glorie.

Wie meer wil weten over hun plan-
nen kan de presentatie van het project
bijwonen die plaatsvindt op maandag
20 augustus 2012 om 20 uur, in de
Staminee van heemkring de Semse,
Schoolstraat 13 in 1980 Zemst..
Breng je vrienden mee!

Tony Brondel en vrienden
(0486/71 23 93)

Sportdag Blankenberge

Zemst gaat op donderdag 20 sep-
tember 2012 sporten in Blankenberge.

Welke sporten zowel voormiddag
als namiddag: fietsen (fietsen worden
voorzien), wandelen, petanque, mini-
golf, biljartgolf en kubbe.

Inschrijven:
vóór 31/08/12 bij de sportdienst van
de gemeente met vermelding van de
opstapplaats en eventueel gebruik van
fiets.

De kostprijs bedraagt 10 EURO te
betalen bij inschrijving en hiervoor
heb je sportdag, verzekering, busver-
voer, huur van fietsen, broodje met
soep.

Opstapplaatsen en vertrekuren:
Bus 1: Zemst-kerk om 7.30 uur en
Eppegem-kerk om 7.40 uur.
Bus 2 : Weerde-kerk 7.30 uur en Ele-
wijt-kerk 7.40 uur. 's Avonds vertrek-
ken de bussen terug om 17 uur.

Inlichtingen en inschrijven bij
Marcus Van Roosbroeck sportfunctio-
naris Zemst:
Tel.: 015 61 88 95
of mail sport@zemst.be.

U kunt ook kijken naar de site van
Zemst: www.zemst.be .

U kunt ook terecht bij Louis Van
Roost:
tel 015 61 39 71
gsm 0496 55 51 30
of e-mail
vanroostvanpraet@scarlet.be
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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...

GOLFINITIATIE met Neos Zemst op 17 september: unieke kans

Een golfinitiatie is
bedoeld als kennisma-
king voor niet-golfers.
En dat is wel heel bij-
zonder, want je kan
deze mooie sport niet
zomaar ergens gaan
beoefenen, zonder dat
je lid bent van een club.
Je mag dus niet zomaar
een balletje slaan op
een golfbaan wanneer
je wil. Daarom spreken
golfinitiaties heel wat
mensen erg aan, het is
een unieke ervaring, die
ze niet meer zo fre-
quent zullen meema-
ken.

Een degelijke initia-
tie duurt twee uur; dit

geeft de mogelijkheid
om – naast een theoreti-
sche uiteenzetting en
een balletje slaan – ook
een wedstrijdelement in
te bouwen. Het blijft
altijd leuk om onder
elkaar een kleine com-
petitie te spelen, waar-
over nadien nog uitge-
breid wordt gesproken
bij een heerlijk glas of
een lekkere maaltijd in
het clubhuis.

Op de Brabantse
Golf begeleiden profes-
sionele golfpro’s uw
golfinitiatie. Om de
deelnemers optimaal te
kunnen bijstaan en hun
een goed idee te geven

van wat golf echt is,
vormen we groepen
van maximum 15 per-
sonen per lesgever.

Tijdens deze activi-
teit gaan we ook samen
dineren. Het menu ziet
er zo uit: Salade met
traaggegaarde zalm en
groene asperges; Rou-
lade van Mechelse koe-
koek met dragonsaus;
Smaken van vanille,
chocolade en Amaretto.

De prijs is voor on-
ze leden vastgelegd op
49 euro (niet-leden 59
euro), te betalen op
rekening van Neos

Zemst (zie eerste blad-
zijde) met vermelding
“golf” en dit vóór 11
september 2012.

We komen samen
om 12 uur op de par-
king van Brabantse
Golf, Steenwagenstraat
11, 1820 Melsbroek..
Wij beloven u een uit-
zonderlijke namiddag!

Inlichtingen bij Joris,
0496 84 75 90 of e-mail
neoszemst@skynet.be

JUBILEUMCONCERT t.g.v. 100 jaar WIK Zemst-Laar

Neos Zemst wil
deelnemen aan deze
culturele manifestatie
uit onze eigen gemeen-
te:

Datum:
Vrijdag 21 septem-

ber om 21 uur

Plaats:
Witloofhal - Halves-

teenstraat 54 (in de
buurt van de Halves-
teen) Zemst-Laar ( rui-
me parking).

Optredens
- Jeugdfanfare
- Percussie-ensemble
- Fanfare, met gast
Gunther Neefs.

Toegang:
Voorverkoop: 7 € -

Kassa: 9 €.
Kleine versnaperin-

gen zijn ter plaatse ver-
krijgbaar.

Inschrijven:
Door betaling van 7

€ op rekening van Neos
Zemst (rekeningnum-
mer op de eerste blad-
zijde) met vermelding
“WIK” en dit vóór 15
september 2012.



Op 5 oktober zetten
we stappen in het Mid-
deleeuws Brussel, onder
leiding van een zeer
ervaren historicus als
gids.

Het is wonderlijk wat

Neos Zemst op de WELZIJNSBEURS op 23 september 2012
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er nog allemaal verbor-
gen is en schuil gaat in
de huidige hoofdstad en
verwijst naar het zeer
rijke verleden van de
stad, zoveel eeuwen te-
rug.

Wij reizen met de
trein vanuit Weerde en
terug, met vertrek om 9
uur stipt. Gezien we met
een groepsticket reizen
kunnen laatkomers niet
meer opgepikt worden.
Er is voldoende parkeer-
gelegenheid in de buurt.

De rondleiding ge-
beurt al wandelend langs
gemakkelijk begaanbare

straten en zonder veel
trappen.

Rond 13 uur worden
wij verwacht voor het
middagmaal in een ty-
pisch Brussels restau-
rant in het hart van de
stad. Wij krijgen soep,
waterzooi van kip, crème
caramel, water, twee gla-
zen wijn of bier of fris-
drank en koffie of thee.

Daarna kijken wij nog
rustig in de naburige
winkelgalerijen om zo
stilaan terug naar het
centraal station af te zak-
ken en de trein, richting
Weerde te nemen om 16

uur.

De inschrijvingsprijs
(transport, rondleiding,
middagmaal en drank)
bedraagt 45 € per lid
(niet-leden 55 €), te stor-
ten op de rekening van
NEOS Zemst (zie eerste
bladzijde) vóór 20 sep-
tember 2012 met ver-
melding: “Brussel”.

Er kunnen maximum
35 deelnemers mee !!!
Wees er dus vlug bij en
zorg voor een tijdige
inschrijving gezien de
voorziene reservaties
moeten bevestigd wor-
den.

Neos Zemst op stap in
het middeleeuws Brussel op 5 oktober 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. Er
is een drankstand.

Om 15 uur is er het
optreden van DE BOEK-
TONS.

STEUN NEOS ZEMST
EN KOM EEN KIJKJE NEMEN !

WELKOM

De toneelvoorstelling in DE PEOENE van 27 september is verschoven naar donderdag 18 oktober 2012. Een van
de acteurs is ziek geworden en moest vervangen worden. Noteer alvast deze nieuwe datum in uw agenda. We huur-
der de ganse zaal. Het belooft een echte billenkletser te worden: 'Bloed, zweet en tranen' van Jack Staal. Meer over
het toneelstuk en de inschrijving in de nieuwsbrief van september.

Neos Zemst PETANQUE

Laatste maand, daarna gaan we weer in winterslaap…
Speeldata: donderdag 13 september en donderdag 20 september 2012.


