
MNZ (Magazine van Neos Zemst) – Februari-maart 2010 – Jaargang 3 nr. 4 MNZ (Magazine van Neos Zemst) – Februari-maart 2010 – Jaargang 3 nr. 4

Wat voorbij is,
is voorbij…

29 december 2009:KDO!

12 januari 2010: “Globalisering en armoedebe-
strijding”door Dirk Barrez

Onze website is van server veranderd.
Je kan ze nu terugvinden op:

http://www.neoszemst.be
Voeg dit adres aan uw favorieten toe
en je hoeft niet meer naar het adres te
zoeken!

Beste Leden,

We zijn al februari… De tijd vliegt snel, maar dat
wisten we al wel. Niet getreurd: Neos Zemst
maakt het leven een stuk aangenamer, maar…
ook dat wist u al wel! Dus bieden wij u via deze
nieuwsbrief een nieuw pakket aan activiteiten. U
bent WELKOM!

E-MAIL
We vragen ons nog steeds af of ieder lid die een
e-mailadres heeft opgegeven, wel onze e-mails
ontvangt…
Sommigen hebben hun e-mailprogramma op “au-
tomatisch een leesbevestiging sturen” staan. Dat
is dus geen probleem: we weten dat ze in ieder
geval het bericht ontvangen hebben. Bij anderen
staat het dan weer uit. Van hen weten we het niet,
maar ze kunnen er iets aan doen! Ga naar
“TOOLS” en “OPTIONS” en klik op het tabblad
“RECEIPTS”.
Vink aan: “Always send a read request”. Klik
daarna op “APPLY” en op “OK”.

Voor leden met een hotmail of een ander adres
dat niet kan ontvangen worden in “Windows
Mail” of in “Outlook Express” ligt het iets moei-
lijker. We vragen hen om een mail te sturen naar
neoszemst@kynet.be. Zo weten we dan toch dat

ze ons bericht hebben ontvangen. Bedankt in ie-
der geval voor de moeite. Wij willen u tijdig in-
formeren over alle wijzigingen, berichten, nieuwe
activiteiten,…

DAGUITSTAP met AUTOBUS
Donderdag 4 MAART

Wat bezoeken we?

In de voormiddag :
Aan het Koningsplein, hartje Brussel, bevindt
zich dicht bij het Koninklijk Paleis het Belvue
Museum en de archeologische site en museum
COUDENBERG.

BELVUE MUSEUM

Hier wordt de geschiedenis van België verteld
vanaf 1830 tot vandaag. In 5 kleine zalen of sa-
lons worden alle belangrijke gebeurtenissen ge-
toond die de geschiedenis van België uitbeelden:
ontstaan van de staat, industriële revolutie, de
financiële groei van Brussel, de taalstrijd, strijd
tussen Katholieken en Liberalen, Kongo, het al-
gemeen stemrecht, de werkmensen verenigen
zich, opkomst van het socialisme, de eerste we-
reldoorlog , enz…
Een tweede circuit geeft dan een overzicht van
alle koningen tot en met Boudewijn. U ziet hier
unieke documenten, foto’s en filmfragmenten die
goede en kwade herinneringen zullen oproepen.

COUDENBERG

Dit is een ondergronds traject in het spoor van de
overblijfselen van het Paleis van Keizer Karel
(tevens de hoofdresidentie van de Keizer). In de
Middeleeuwen was dit Coudenbergpaleis één
van de mooiste paleizen van Europa.

http://www.neoszemst.be/
mailto:neoszemst@kynet.be
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In 1731
woedde er
evenwel een
felle brand.
De ruïnes van
het zwaar

beschadigde
paleis werden
40 jaar later
gesloopt en
men begon

toen al met de aanleg van het huidige Konings-
plein. De restanten vormen vandaag de archeolo-
gische site van de Coudenberg. Tijdens uw be-
zoek flaneert u dus in de ondergrondse straat van
toen en ontdekt u de hoofdgebouwen van het
voormalig paleis.

MIDDAGETEN:

Deze musea beschikken over een Green Kitchen.
Er wordt voor ons gereserveerd. Daar we u veel
willen laten zien en dit voor weinig geld hebben
we gekozen om ter plaatse een lichte maaltijd te
nuttigen .
Deze bestaat uit: soep + diverse koude groenten
met stukjes kip, mozzarella, parmahesp, tonijn,
geitenkaas, enz… met Frans brood. Er zijn vier
sortimenten beschikbaar waaruit u kan kiezen.
Dranken bestaan uit waters, cola’s, koffie en thee
(u drinkt zoveel u wil; forfaitaire prijs).

In de namiddag :

Bezoek aan de Colruyt-hoofdzetel in Halle.

Daar worden we verwacht rond 14 uur voor een
koffie en een korte uitleg en film over dit Vlaams
bedrijf. Dan volgt een rondleiding van ongeveer 1
uur en 30 minuten. We bezoeken de frigo’s, hun
diepvriesafdeling (WARME KLEDIJ MEENE-
MEN), hun fruitverpakking, de groenteverpak-
king, hun windmolen, de energievriendelijke
werking via hun zonnepanelen, de orderpicking,
enz…
HET IS EEN UNIEKE BUITENKANS OM IN
ALLE RUST ZO EEN GROOT BEDRIJF TE
MOGEN BEZOEKEN MET EEN PLAATSE-

LIJKE GIDS. Hiermee krijgt u een beeld hoe een
reuzenbedrijf werkt. Het is dus een opendeurdag
gereserveerd voor Neos-Zemst. Daar er geen
liften ter beschikking staan moet er ook af en toe
een trap beklommen worden. Dit bezoek zal ein-
digen rond 16.30 uur .

Daguitstap praktisch door Neos Zemst:
Vertrek: donderdag 4 maart om 8.45 uur op de
parking in de Dorpsstraat te Weerde (aan het CC
d’Oude School)
Kledij: De directie van Colruyt vraagt om te zor-
gen voor een gepast schoeisel(bv. Geen hoge
hakken). Denk ook aan warmere kledij bij het
bezoek aan Coudenberg en de koelinstallaties bij
Colruyt…
Inschrijven: door betaling op de rekening van
Neos Zemst (001-5214249-90): leden € 35, niet-
leden € 38 TEN LAATSTE op 22 februari
2010!!! In de prijs is inbegrepen: vervoer met de
bus, ingang van de 2 musea, middageten met
drank, bezoek aan Colruyt met koffie of een
fruitdrankje. Wees er vlug bij, want de plaatsen
op de autobus zijn beperkt!

Musical
“NOTRE DAME DE PARIS”

Zondag 11 april 2010

'Notre Dame de Paris' - spektakel van het jaar

Hartverscheurende musical gebaseerd op het
meesterwerk van Victor Hugo.

De Franse schrijver Victor Hugo schreef zijn geestige
historische roman in 1831. Het speelt zich bijna volle-
dig af in de Notre-Dame van Parijs. We zijn in het jaar
1482. Hoofdpersonages in het boek zijn de gebochelde
klokkenluider Quasimodo en de bloedmooie zigeunerin
Esmeralda. Het verhaal ontstond toen Victor Hugo een
rondleiding kreeg in de kathedraal en daar het Griekse
woord "Anakh" op de muur ontdekte, wat noodlot be-
tekent. Dat is ook het thema van de roman. Het boek is
meermaals verfilmd, denken we aan de Disney-versie
in 1996. Er werd ook een Franse musical van gemaakt.
De muziek werd geschreven door de internationaal
bewierookte Riccardo Cocciante. De teksten zijn van
de hand van LUC Plamondon. Vanaf maart 2010 staat
Notre-Dame de Paris in Antwerpen met een volledig
Vlaamse topcast. De namen worden binnen enkele
maanden bekendgemaakt.

Een ontroerend verhaal over een hopeloze
liefde tussen een lelijke klokkenluider en een
mooie zigeunerin.

Quasimodo is opgegroeid in de Notre-Dame van Parijs
en is er de klokkenluider. Buiten de muren van zijn
toren wordt hij door iedereen verafschuwd omwille van
zijn gebochelde lichaam. Als hij op straat de bloed-
mooie zigeunerin Esmeralda ziet, is hij op slag verliefd.
Hij is echter niet de enige die voor Esmeralda valt. De
liefde is ook niet wederzijds, want Esmeralda is bang
voor "het monster" Quasimodo. Op een dag wordt Es-
meralda onterecht een moord in haar schoenen gescho-
ven. Ze wordt opgesloten om later opgehangen te wor-
den. Quasimodo weet haar te bevrijden en neemt haar
mee naar zijn toren in de kathedraal, omdat ze in een
"heilige" ruimte niet kan gearresteerd worden. Daar
leven ze enkele weken samen, afgesloten van de rest
van de wereld en Esmeralda krijgt een zekere sympa-
thie voor de misvormde doofstomme Quasimodo. Daar
is niet iedereen gelukkig mee, zeker niet Quasimodo's
pleegvader Frollo die ook zijn zinnen op Esmeralda
heeft gezet...

Notre Dame de Paris praktisch door Neos Zemst:

Inschrijving: door storting van 69,50 euro per
persoon (ticket, autobus, koude schotel met friet-
jes op rekening van Neos Zemst (001-5214249-
90) TEN LAATSTE op 10 april 2010!!!

Vertrek: U krijgt tijdig het juiste vertrekuur
van de bus op de parking in de Dorpsstraat te
Weerde (aan CC d’Oude School). Het spektakel
begint om 15 uur te Antwerpen.

MOEZELREIS
20-23 april 2010

Op dit ogenblik zijn er 26 deelnemers ingeschre-
ven. Zij krijgen tijdig alle nodige informatie van
ons. Er zijn dus nog enkele plaatsen vrij voor late
beslissers. Zij nemen best contact op met Louis
Van Roost: op nummer 015/61 39 71 of gsm-
nummer 0496/55 51 30 of mail naar vanroostvan-
praet@scarlet.be.

DAUWWANDELING
Dinsdag 6 april 2010

We verplaatsen onze dauwwandeling naar 6 april,
omdat we die organiseren in samenwerking met
“Toerisme Brabantse Kouters vzw” en “Natuur-
punt”

Kom op dinsdag 6 april 2010 kijken en voelen
hoe de natuur ontwaakt in het Bloso-domein van
Hofstade. De wandeling begint om 6 uur op de
parking van het zwembad aan de Tervuurse-
steenweg. De roodborst, zanglijster, boomklever
en het winterkoninkje zullen alvast van de partij
zijn. Ook de reigerkolonie nemen we beslist in
het vizier. Rond 8 uur kan je in het strandcafé
aanschuiven voor een uitgebreid streekontbijtbuf-
fet. Na het ontbijt wordt, onder begeleiding van
de gidsen van Natuurpunt Zemst, teruggewandeld
naar het vertrekpunt. De totale wandelafstand
bedraagt 5 kilometer. Een ingekorte versie is ook
mogelijk. Honden niet toegelaten.
Dauwwandeling praktisch met Neos Zemst:
Tijdstip: 6 april
Verzamelen: op de parking van het Bloso-
zwembad op de Tervuursesteenweg om 6 uur!
Inschrijven: door betaling van 7 euro per lid op
rekening van Neos Zemst 001-5214249-90 met
vermelding “dauwwandeling + naam/namen” en
dit vóór 20 maart 2010

NOTEER ALVAST IN
UW AGENDA…

Onze derde familiale barbecue
gaat door op zondag 25 juli 2010
in het CC d’Oude School te Weer-
de. Breng familie, buren, vrienden
mee…. Hartelijk WELKOM!

mailto:vanroostvanpraet@scarlet.be
mailto:vanroostvanpraet@scarlet.be
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