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Frans De Win verlaat
onze bestuursploeg na vier
jaar volledige actieve inzet
voor Neos Zemst. Met spijt
in het hart zien we hem
vertrekken, maar persoon-
lijke redenen hebben hem
genoodzaakt deze moeilij-
ke beslissing te nemen.

Frans was er van het
eerste uur bij en was bereid

BEDANKT… WELKOM...

om het penningmeester-
schap op zich te nemen.
Hij heeft dat correct met
volle inzet gedurende vier
jaar gedaan. Zijn taak mag
zeker niet onderschat wor-
den: uiteenpuzzelen van
alle inschrijvingen, betalin-
gen van de rekeningen,
nakijken van de lidgelden,
terugbetalingen, contact
opnemen met leden die te
laat betaalden, enz…

Naast die functie orga-
niseerde hij verschillende
uitstappen waarvan wij de
prachtige verkenning van
Brussel en de Colruyt ze-
ker onthouden. Ook stip-
pelde hij voor onze leden
mooie fietstochten uit…

Frans blijft wel Neos
Zemst-lid en actief in onze
vereniging als losse mede-
werker. Zo heeft hij reeds
een fietstocht naar Breen-
donk uitgewerkt. Daar
hoort u tijdig meer van!

BEDANKT, Frans!
Op het gepaste moment
mag u van ons nog iets
verwachten…

En dan zijn er nieuwe
bestuurs leden: Leon
Wilms en Louis Van
Roost. We heten hen
W E LKO M i n on s
ploegske. We zijn er zeker
van dat zij zich ten volle
zullen inzetten voor onze
leden.
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Te verwachten...
- Van 22 juni tot 1 juli: Neosreis naar de Bal-
tische Staten: inschrijvingen beëindigd!
- Donderdag 23juni: PETANQUE.
- Donderdag 14 juli: PETANQUE.
- ZONDAG 24 JULI: 4de familiale BARBE-
CUE. We rekenen op uw talrijke aanwezigheid!
Een speciale uitnodiging volgt nog.
- Dinsdag 26 juli: fietstocht naar BREEN-
DONK. Meer info in de volgende nieuwsbrief.
- Donderdag 28 juli: PETANQUE

- Donderdag 12 mei: PETANQUE en Wii in
het lokaal van WIK, Spiltstraat 280 te Zemst-
Laar om 14 uur.
- Maandag 23 mei: BOOTOCHT (ingericht
door OCMW Zemst): inschrijvingen beëindigd.
Volzet!
- Donderdag 26 mei: PETANQUE en Wii
- Dinsdag 7 juni: UITSTAP met autobus: zie
verder in deze nieuwsbrief.
- Donderdag 9juni: PETANQUE.

Joris
Markeren
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Daguitstap met de autobus

Veurne en Bergues
Dinsdag 7 juni 2011

polderdorpjes; dit zijn Avekapel-
le, Booitshoeke, Bulskamp, De
Moeren, Eggewaartskapelle,
Houtem, Steenkerke, Vinkem,
Wulveringem en Zoutenaaie. In
1971 werden de gemeenten Ave-
kapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle, Steenkerke,
en Zoutenaaie bij Veurne ge-
voegd. In datzelfde jaar werd De
Moeren bij de toen nog steeds
zelfstandige gemeente Houtem
gevoegd en werden de tweeling-

dorpen Vinkem en Wulveringem
samen de nieuwe gemeente
Beauvoorde. In 1977 werden die
vier voormalige gemeenten uit-
eindelijk ook bij Veurne aange-
hecht.

Het gebied, waar de stad nu is
opgetrokken, was vroeger een
zoutwinningsgebied.

Al in de 9de eeuw was Veurne
een vestingstad, die in de 14de
eeuw werd omwald. Vauban leg-
de versterkingen aan, die door
keizer Jozef II in 1783 werden
ontmanteld. De deels gotische
gebouwen staan rond de Grote
Markt en dateren uit de 13e
eeuw, toen de lakenhandel Veur-
ne, zoals zovele andere Vlaamse
steden, rijkdom bracht. De 17de
eeuwse gebouwen in regionale
renaissancestijl werden opgetrok-
ken in de Spaanse periode. Op 17
juli 1831 mocht Veurne als eerste
Belgische stad de toekomstige
vorst, Koning Leopold I, verwel-
komen. Tijdens de Eerste We-
reldoorlog was in de stad het
hoofdkwartier van het Belgisch
leger gevestigd. In 1906 verbleef
de Duitse dichter Rainer Maria
Rilke in Veurne.

De gemeente Veurne bestaat
uit 11 deelgemeenten. Veurne
zelf is de grootste kern en telt
veruit de meeste inwoners. De
andere deelgemeenten zijn kleine

zijn belfort en de heuvel waar het
zijn naam aan dankt. Sint
Winoksbergen is een van die
Vlaamse stadjes, waarvan het
lijkt dat de tijd er geen vat op
heeft gehad. De rijkdom van het
cultureel erfgoed, gastronomie en
omgeving, zullen u raken in het
“andere Vlaamse Brugge”.

VEURNE...

BERGUES...

Een kleine karaktervolle stad,
nog volledig omgeven door
stadswallen, rust aan de voet van

In de IXe eeuw ontstond Bergues
aan de rand van een moerassig
gebied, op een hoogte genaamd
Groenberg. (22 meter)
In 882 wordt het stadje versterkt
tegen de Normandiërs door Bou-
dewijn de Kale, graaf van Vlaan-
deren, aan wie in 900 de relieken
van St.-Winoc, die het gebied
kwam evangeliseren op het einde
van de VIIe eeuw, worden toe-
vertrouwd.
In 1022 wordt er een abdij opge-
richt door Boudewijn met de
mooie baard.
Er ontplooien zich vele activitei-
ten om grond te winnen op de
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moerassige omgeving en om,
naar het voorbeeld van de
Vlaamse steden, een centrum te
worden van lakennijverheid.
In de XIe eeuw bezit de stad een
monetaire werkplaats. In de
XIIIe eeuw maakt zij deel uit
van de Hanze van Londen en,
gezien de bloei van de weverij-
en, gaan de kooplieden over tot
de uitbreiding van hun handel.

Als hoofdplaats van een
"Châtellenie" verkrijgt St.-
Winoksbergen in 1240 een keure
van gravin Jeanne. De stad richt
haar eerste belfort op, symbool
van de vrijheden. Zij had toen
haar wethouderschap, haar
markthal, een eigen zegel en een
wapen, geslagen door de Leeuw
van Vlaanderen. Zij wordt van
dan af een van de belangrijkste
steden van het westelijk deel van
Vlaanderen.

De geschiedenis vermeldt ze-
ven stadsbranden die haar ver-
nietigen; in het bijzonder in 1383
en 1558 wordt de stad met de
grond gelijkgemaakt.

Intussen woedt de oorlog on-
ophoudelijk rond de machtige
vestingmuren.

Aken in 1668 ziet Bergues zijn
vestingmuren versterken door
Vauban.

Na de droevige periode van
de revolutie waarbij de machtige
abdij van St.-Winoc en de tota-
liteit van de kloosters vernietigd
werden, zal St.-Winoksbergen in
1833 opvallen door de benoe-
ming van Lamartine als afge-
vaardigde.

Getroffen door grote torpe-
do's in 1915, werd de stad voor
tachtig procent vernietigd in
1940-1945 waarbij zij tevens
haar schitterende belfort verliest.

In 1297 wordt de stad ver-
overd door Robert d'Artois, dan
teruggegeven aan Vlaanderen, en
tenslotte belegerd, ingenomen en
platgebrand door de Fransen in
1383. Zij zal nadien nog vele be-
zettingen kennen, waarvan de
laatste de "Dynamo Operation"
was in 1940.

Na te zijn aangehecht bij
Frankrijk door het verdrag van

Bergues is op heden een gast-
vrije stad waar het goed om le-
ven is.

Een verstandige wederop-
bouw heeft haar toegelaten om
het karakter van kleine Vlaamse
stad te bewaren en haar wallen,
ertijds gebouwd om de vijand
terug te slaan, voortaan te bewa-
ren als een juwelenkistje voor
"het andere Brugge van Vlaan-
deren".

Onze uitstap praktisch:

Programma:

07.30 uur: Vertrek (stipt!) met de
autocar aan de parking Dorpsstraat te
Weerde (aan CC d’Oude School).

09.30 uur: In Veurne voor iedereen 2
koffiekoeken + koffie/thee.

Veurne is een klein gezellig stadje
met een prachtig historisch patrimoni-
um en ligt op 6 km van de Franse
grens en op een boogscheut van onze
Vlaamse Westkust.

10.30 uur: Bezoek aan het stadhuis
en het landhuis en de citerne in Veur-
ne met gids. Het is een wandeling
langs de 17de-eeuwse stadskern, ge-
tuige van een rijke leefwereld in de
Spaanse periode.

13.00 uur: Voor iedereen verzorgd
driegangenmenu (drank niet inbegre-
pen).

14.30 uur: Stadswandeling in Ber-
gues, een prachtig Vlaams stadje,
gelegen in Frans-Vlaanderen, volledig
omsloten door vestingwallen (met
gids).

Aansluitend rondrit langs de Moeren.
Eeuwen geleden waren de Moeren
een uitgestrekt moeras met tal van
grote rietvelden. In de 17de eeuw
werden de Moeren drooggelegd maar
daarna kwamen ze nog ettelijke keren
onder water te staan. Het kleine dorp-
je Les Moëres ligt op peil min 2,5
meter…

Rond 18.00 uur sluiten we af met een
stop voor het drinken van een Picon,
de typische drank van de grensstreek.

Daarna vatten we de terugreis aan…

INSCHRIJVEN:

Door betaling van 45 euro pp
voor onze leden of 50 euro
voor niet-leden op rekening van
Neos Zemst Iban BE34 0015
2142 4990 en Bic GEBABEBB
met vermelding “Veurne +
naam/namen” en dit absoluut
vóór 21 mei 2011. Busje vol:
spijtig dan voor de laat-
inschrijvers!!! Voorrang wordt
gegeven aan de leden.

Goede reis en een prettige uit-
stap.

Joris
Markeren
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Onze jaarlijkse barbecue
zondag 24 juli 2011

in d’Oude School te Weerde
vanaf 11.30 uur

WELKOM

De dauwwandeling in beeld...


