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Dat er heel wat nieuwe
leden zijn, zullen die van
het eerste uur wellicht al
opgemerkt hebben. Dat is
natuurlijk vooral aan u,
beste leden, te danken. U
maakt de beste reclame
voor onze vereniging door
mond aan mond over Neos
Zemst te vertellen. Be-
dankt!

Nieuw bloed vraagt
echter ook even om de af-
spraken in herinnering te
brengen...

Het heeft geen zin om
naar de organisator van een
activiteit te bellen voor een
inschrijving. We hanteren
slechts deze regel: wie het
inschrijvingsgeld betaalt,
is automatisch ingeschre-
ven.

Eens u betaald heeft, is
alles in orde. Toegangs-
kaarten (indien die er zijn)
worden nooit op voorhand
uitgedeeld. We bezorgen
ze ofwel op de autobus,
ofwel aan de ingang van
het evenement.

Info kan altijd aange-
vraagd worden aan de or-

Deelnemen, inschrijven, betalen,...

ganisator van de activiteit.
We vermelden die altijd bij
het artikel.

Er kunnen altijd onver-
wachte dingen gebeuren
waardoor u toch niet kan
deelnemen aan een door u
betaalde activiteit. Annu-
leer dan steeds bij de or-
ganisator van de activi-
teit.

Indien nog mogelijk
betalen wij uw inschrij-
vingsgeld terug. Is dit niet
mogelijk (bv. toegangs-
kaarten kunnen niet meer
teruggenomen worden,…),
dan zoeken wij eventueel
vervanging, zodat u alsnog
uw geld terug krijgt. Na-
tuurlijk mag u zelf ook
voor vervanging zorgen,
maar meld dit dan ook aan
de organisator van de acti-
viteit.

Door uw lidmaatschap
bent u automatisch verze-
kerd door de polis van
Neos Nationaal. Niet-
leden die deelnemen moe-
ten dus beseffen dat ze bij
een eventueel ongeval zelf
voor de kosten moeten in-
staan en geen beroep kun-

nen doen op deze polis.
Speel zeker en wordt lid
van Neos Zemst!

Tijdig inschrijven (dus
de deelnemingssom beta-
len) is van groot belang als
je niet uit de boot wil val-
len, zeker als het aantal
plaatsen beperkt is…
Wacht dus niet tot de uiter-
ste inschrijvingsdatum,
want dan kan het… te laat
zijn!

Meestal vermelden we
een uiterste inschrijvings-
datum. Die datum wordt
vermeld omdat we zelf
tijdig de toegangskaarten
moeten bestellen, of omdat
we onze vereniging zelf
tijdig moeten inschrijven,
of omdat we moeten weten
of er wel voldoende deel-
nemers zijn, of… We zijn
u dus dankbaar als u niet
na de uiterste inschrijvings-
datum inschrijft. U be-
spaart er ons en u zelf
heel wat ellende mee uit!

Bedankt voor uw me-
dewerking. Veel, heel veel
plezier in onze vereniging
en geniet van onze activi-
teiten.
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Dauwwandeling
Met achteraf spek en eieren...

Dinsdag 12 april

groot: slechts een kleine 5 kilo-
meter (voor 2 à 2,5 uur stappen)
en het is zeker geen cross. Ver-
mits we af en toe stil staan voor
de uitleg over wat we zien in de
natuur, is de tocht zeker niet ver-
moeiend. En daarna genieten we
van een heerlijk ochtendontbijt
met spek met eieren!

Je moet er natuurlijk vroeg
voor opstaan, maar daarom is het
ook een dauwwandeling… We
komen om 6.30 uur samen op
het punt aangegeven op het
kaartje hieronder. Rij langs de

Deze keer gaat onze jaarlijkse
dauwwandeling door in Kam-
penhout, net over de grens van
Elewijt-Hofstade..

Onze gids is weer ons lid
Jeanne Peeters, die we kennen
als een ervaren begeleidster van
natuurpunt. De wandeling gaat
door een beukenbos, langs wei-
den en langs het Steentjesbos met
een mooie voorjaarsflora. We
horen ook de vogels eigen aan de
verschillende biotopen. Het be-
looft dus weer een leerrijke wan-
deling te zijn. De afstand is nooit

Kampenhoutsebaan de Vin-
nestraat in en parkeer daar uw
wagen langs de straat. Er is ze-
ker plaats genoeg om onze auto’s
te parkeren. We starten aan het
domein Terlinden en lopen
langs het Steentjesbos.

De deelname in de onkosten
bedraagt 10 euro voor onze le-
den en 13 euro voor niet-leden
te storten vóór 8 aprilvóór 8 aprilvóór 8 april op reke-
ning van Neos Zemst Iban BE34
0015 2142 4990 en Bic GEBA-
BEBB met vermelding “dauw-
wandeling + naam/namen”.

Paasconcert
Abdijkerk Grimbergen woensdag 20 april 2011

Naast de cantates “Ich habe
Genug” en “Die Friede sei mit
dir” van J.S.Bach ook nog wer-
ken van Teleman, Janitch en Vi-
valdi door het internationaal ge-
renommeerd barok muzieken-

semble IL GARDELLINO. Aan-
vang stipt 20.30 uur.

We komen samen aan de in-
gang van de abdijkerk om 20
uur waar u van ons de toe-
gangstickets zult ontvangen. Er

zijn geen voorbehouden plaat-
sen! We zijn met 21 deelnemers.
Er zijn helaas géén extra tickets
meer te verkrijgen!!!!

We wensen u een aangename
muzikale avond.
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Deze uitstap doen we heen en terug met de trein, met een groepsbiljet,
en gereserveerde plaatsen.

Programma:

U vertrekt tijdig van huis naar Mechelen met uw eigen wagen en u kunt
eventueel achter het station parkeren. Nog gemakkelijker is om het
openbaar vervoer (bus) te nemen van bij u thuis tot aan het station in
Mechelen...

09.00 u. Samenkomst station Mechelen in de inkomhal. De trein
vertrekt om 9.23u op spoor 5 richting Kortrijk.

10.10 u. Aankomst Gent St Pieter, verwelkoming door de gids.

10.30 u. Vertrek van de toeristentram voorbehouden voor onze
groep.

Een ludieke rit door Gent met pittige anekdotes.

11.50 u. Afstappen aan het Rabot voor een korte wandeling in het
Prinsenhof.

12.50 u. Opstappen op de tram aan het Rabot, rit naar het centrum.

12.55 u. Einde rit, de gids vergezelt de groep voor een lunch in res-
taurant "De Acht Zaligheden" met voorgerecht-hoofd-
schotel-dessert. Dranken bij de maaltijd zijn niet inbegre-
pen.

14.30 u. De gids komt de groep ophalen voor de themawandeling
"Van Badstoven tot Glazen Straatje"

16.30 u. Einde van de wandeling aan de Zuid. Met openbaar vervoer
terug naar het St Pieterstation, waar we nog samen de gele-
genheid hebben om de dag af te sluiten met een drankje.

18.25 u. Trein terug naar Mechelen

19.27 u. Aankomst in Mechelen station.

INSCHRIJVEN:

55 euro per lid. Niet-leden betalen 60 euro. De trein– en tramrit, de
gidsen en bezoeken en het middagmaal zijn inbegrepen in deze onkos-
ten. U schrijft in door het bedrag te storten op rekening van Neos
Zemst Iban BE34 0015 2142 4990 en Bic GEBABEBB met vermel-
ding “GENT + naam/namen” en dit vóór 14 april 2011. Alle informa-
tie bij Lutgart: 0478/441322 of e-mail: claes.thomassen@telenet.be.

Het RABOT

Langs deze ingangspoort trachtte
Maximiliaan Van Oostenrijk in 1488
Gent te veroveren, maar moest na 40
dagen onverrichter zake terugkeren.
Het prachtige gebouw werd onlangs

gerestaureerd.

Stadsbezoek GENT
Donderdag 28 april

Het PRINSENHOF

In deze buurt werd in 1500 Keizer Ka-

De THEMAWANDELING

Tijdens deze wandeling, die het pu-
bliek letterlijk van de Stoofstraat naar
het beruchte Glazenstraatje leidt, wordt
een schets gegeven van de prostitutie
in de stad Gent. Het "Glazen Straatje"
is beschermd erfgoed, zodat u altijd
een excuus hebt om er een kijkje te
gaan nemen. Dat de meisjes u vanach-
ter het glas vriendelijk toelachen, is
aangenaam meegenomen.
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Onze Moezelreis
van 3 tot 6 mei 2011

Ook de Moezelreis staat weer voor de deur… En zoals verleden jaar ma-
ken we er een aangenaam verblijf van in Treis-Garden. Buiten de uitstapjes,
de diners, de terrasjes en de leuke momenten die we samen op een rustig
tempo doormaken, staat kameraadschap hoog in ons vaandel.

We zijn met 34 leden ingeschreven, een kleine groep, maar juist dat
maakt het onderling contact net interessant.

Aan de deelnemers vragen we om het saldo (de totale prijs is 310 euro +
eventueel 15 euro voor een luxekamer) vóór einde maart 2011 te storten op
rekening van Neos Zemst Iban BE34 0015 2142 4990 en Bic GEBABEBB
met vermelding “Moezel + naam/namen”.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Louis: 0496/55 51 30 of e-mail
vanroostvanpreat@scarlet.be.

Petanque en… Wii (???)
Vanaf donderdag 12 mei star-

ten we weer met onze veertiendaag-
se petanquenamiddagen. We star-
ten steeds om 14 uur aan het WIK-
lokaal in de Spiltstraat nummer in
Zemst-Laar (een eindje verder dan
zaal Amadeus, maar aan de andere
kant van de straat). U speelt mee
zolang u het zelf wil. Een einduur is
er dus niet… In het WIK-lokaal

SENIORENFEEST 2011
23 mei 2011

kunt u eveneens drank (water, bier,
cola,…) verkrijgen aan democrati-
sche prijzen!

Volgende speeldata zijn voor-
zien: 12 en 26 mei, 12 en 23 juni,
14 en 28 juni, 11 en 25 augustus.

Info bij Jeannine: 0478/349866
of e-mail fr.andries@skynet.be.

En wat is dat dan die Wii,
(spreek uit: wie) waar onze grotere
kleinkinderen zo de mond van vol
hebben??? Wii is een spelcomputer
waarmee je sporten kan spelen in…
de huiskamer. Op 12 en 26 mei
geeft Joris een demonstratie in het
WIK-lokaal en kan je komen
meespelen! WELKOM.

BOOTTOCHT OP HET ZEEKANAAL

Programma (organisatie OCMW Zemst):

11.30 u. Inscheping aan het Bos van Aa

Ontvangst met welkomsdrink en lunch

13.00 u. Begin van de boottocht op het zeekanaal

(gids + animatie)

Inschrijven:

Door het storten van 14 euro per persoon op rekening van Neos Zemst Iban BE34 0015 2142 4990 en Bic
GEBABEBB met vermelding “Boottocht + naam/namen” en dit vóór 5 april 2011.

Info bij Joris: 0496/84 75 90 of e-mail neoszemst@skynet.be


