
In mei 2007 werd
Neos Zemst opgericht.
Ondertussen groeide en
bloeide onze vereniging
met tal van succesvolle
activiteiten. Op dit ogen-
blik tellen we 133 le-
den… Niet mis voor een
jonge vereniging.

Neos Zemst werd
opgericht net na de vier-
jaarlijkse bestuursverkie-
zingen Met andere woor-
den: er waren weer 4
jaren voorbijgevlogen en
ons bestuur moest herko-
zen of bevestigd worden.

Louis Reydams werd
onder algemeen applaus
door het bestuur herko-
zen als voorzitter. Profi-
ciat Louis!

Daar Frans De Win
ontslag had genomen als
penningmeester, moest
in zijn vervanging wor-
den voorzien. Leon
Wilms aanvaardde als
nieuw bestuurslid deze
belangrijke functie.

R e i s c o ö r d i n a t o r
wordt Louis Van Roost.
De reis naar de Moezel
was knap georganiseerd.
Wat wordt het in 2012?

We verwelkomden
ook Joske Merckx als
nieuw bestuurslid.

Doen nog 4 jaar met
ons mee: André Steur-
baut (ondervoorzitter),
J o r i s D e s a e g e r
(secretaris), Roland De

Pauw (verslaggever),
Rosa Andries, Jeannine
De Baeck, Pierre Jans-
sens, Romain Poedts,
Lutgart Thomassen,
Roland Verbeylen.
Alle bestuursleden heb-
ben specifieke taken bin-
nen het bestuur.

In mei 2012 bestaan
we dus 5 jaar en dat
gaan we vieren, zeker

weten!
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Op dinsdag 14 juli or-
ganiseren wij een foto- en
filmnamiddag over onze
Moezelreis. IEDEREEN
IS WELKOM, OOK
N I E T - M O E Z E L -
REIZIGERS! We maken
er een heel gezellige na-

middag van!

Wat krijgt u te zien?
De Moezelfilm met hier en
daar een humoristische
knipoog van Joris. De film
duurt 33 minuten. Verder
zijn er de diashows van

Angele, Leon en Henri.

Samenkomst op dins-
dag 14 juni 2011 om 14
uur in zaal AMADEUS,
Spiltstraat 61 te Zemst-
Laar.
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ONZE JAARLIJKSE FAMILIALE BARBECUE…
Zondag 24 juli 2011

Wat krijgt u voor deze prijs?
Aperitief, verschillende soorten
vlees, lekkere groentekeuze, sau-

sen, aardappelen, brood, 1 dessert
naar keuze en een gezellige sfeer.
Dranken zijn niet inbegrepen.

Wij nodigen u en uw familie,
vrienden, buren,… van harte uit
op onze jaarlijkse barbecue in het
CC d’Oude School (Damstraat) in
Weerde. U bent er welkom van
11.30 uur tot 15 uur.

Om onze aankopen te kunnen
plannen, vragen we u om in te
schrijven door betaling op onze
rekening Neos Zemst Iban BE34
0015 2142 4990 Bic GEBABEBB
en dit vóór 14 juli 2011.

Deelnameprijs: 15 euro per deel-
nemer, kinderen tot 12 jaar beta-
len 8 euro. Zonder voorafbetaling
betaalt u op de dag zelf 17 euro en
9 euro (kinderen tot 12 jaar).

Tot op zondag 24 juli! WELKOM en BEDANKT VOOR UW STEUN.
Vergeet niet om in te schrijven !

MET DE FIETS NAAR BREENDONK
Dinsdag 26 juli 2011

Met de auto bent u ook welkom !
Deze plaats is met de fiets

zeer goed bereikbaar. Langs rus-
tige en goede wegen leren we
prachtige binnenwegen kennen
in Zemst-Bos, Zemst-Laar,
Hombeek, Hef-
fen, Tisselt….

Vanuit Hof-
stade is het 23
km, van Zemst is
het 19 km. We
keren terug langs de mooie roei-
vijver van Hazewinkel (over land
natuurlijk, nota van de redactie),
het groene domein van “het Me-
chels Broek” en de nieuw geas-

falteerde Zennedijk vanaf Hef-
fen. Ook de terugweg is niet
verder dan 23 km.

Aan een zeer rustig tempo,
met telkens min-
stens één tussen-
stop, moet dit
voor een aantal
leden z eker
doenbaar zijn.
Bij slecht weer

rijden we met de auto.

Fort van Breendonk is natuur-
lijk door iedereen gekend. Toch
stellen we vast dat veel leden er

nooit of wel lang geleden op
bezoek zijn geweest. Ondertus-
sen werden de rondleidingen
aangepast. Vandaag is het Fort
ook één van de best bewaarde
kampen van gans Europa. We
vinden er een boodschap van
hoop, tolerantie, respect en
menselijke waarden.

De rondleiding zal bijna
twee uur duren en gedeeltelijk
doorgaan in open lucht.

OPGELET: Dit bezoek staat
ook open voor de leden die lie-
ver met de auto komen.

“Dit bezoek staat ook open voor de leden

die liever met de auto komen…”

Joris
Markeren
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KOM MEE BOOGSCHIETEN
o p z o n d a g 2 8 a u g u s t u s i n WEERDE

Wie met de auto komt is reeds
om 14.20 uur op de gratis par-
king. Er zijn voldoende gratis
parkeerplaatsen aan de ingang
en rond de taverne, waar we na
de rondleiding iets gaan drinken.

Komende vanuit Mechelen:
de brug (van het kanaal) van
Willebroek over rijden en dan
ziet u na een kleine 2 km langs
de linkse kant het grote kerkhof
van Willebroek. Iets verder en
links aanhouden, ziet u dan de
ingang van het fort. Dus NIET
de brug op van de A12; dan bent
u te ver.

PRIJS:

10 euro voor de leden en 11 euro
voor niet-leden. Hier is inbegre-
pen: inkom, gids en 1 consump-
tie na de rondleiding (taverne
vlakbij).

VERTREK MET DE FIETS:

- 12.15 uur aan de kerk van Hof-
stade..

- Om 12.30 uur komen we dan
aan de ingang van het rusthuis
Relegem te Zemst. Daar is dus
een tweede vertrekplaats voor de
mensen die dichterbij wonen.

INSCHRIJVEN: Door betaling

op de rekening van Neos-Zemst
001-5214249-90 of BE34 0015
2142 4990 met als Bic-code GE-
BABEBB met vermelding
“FORT fiets Hofstade of
Zemst of auto” en dit vóór 15
juli 2011

INFO: Frans De Win, tel.:015
61 30 05 of GSM 0498 63 88 90
of mail: fdw@telenet.be.

Boogschieten! Hebt u het al
eens geprobeerd? Neos Zemst
geeft u die kans… Denk niet dat
u het niet kunt! Kom het dus
met ons proberen op 28 augus-
tus.

Deze activiteit gaat door in
samenwerking met de Gilde van
Weerde. Zij zorgen voor de ini-
tiatie. Ze leren u de pijl op de
boog te leggen, de pees te span-
nen, te richten en… doel te ra-
ken. En wees gerust: het ver-

loopt in een ontspannende en ka-
meraadschappelijke sfeer. Dit is
uw kans om eens een uitzonder-
lijke sport te proberen.

We starten om 15 uur met de
initiatie aan het clublokaal van
de Sint-Sebastiaansgilde ,
Dorpsstraat 32 te Weerde. U kunt
het niet missen: ook onze Neos
Zemst-vlag zal er te zien zijn !

We organiseren achteraf ook
een kleine wedstrijd voor de
vrijwilligers.

Rond 17 uur schuiven we aan
voor een heerlijk Breugeliaans
buffet.

De deelname in de onkosten
bedraagt 14 euro voor de leden
(niet-leden betalen 16 euro). In
deze prijs is inbegrepen: de boog-

initiatie en het Breugelbuffet.
Dranken zijn afzonderlijk te beta-
len!

Inschrijven doet u via onze
rekening: Neos Zemst Iban BE34
0015 2142 4990 Bic GEBA-
BEBB en dit vóór 18 augustus
2011.

Joris
Markeren

Joris
Markeren
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Nog activiteiten…

 Dinsdag 7 juni: daguitstap naar Veurne
en Bergues. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Bel Roland: 015 61 00 83 of 0474
914631

 Donderdag 9 juni: PETANQUE, WIK-
lokaal, Spiltstraat 280 te Zemst-Laar. We
starten om 14 uur. U speelt zo lang u zelf
wilt! Info bij Jeannine: 0478 34 98 66.

 Van 22 juni tot 1 juli: reis naar de Balti-
sche Staten. Inschrijvingen definitief af-
gesloten.

 Donderdag 23 juni: Petanque.

 Donderdag 14 juli: Petanque

 Zondag 24 juli: Familiale barbecue.

 Dinsdag 26 juli: Fietstocht naar Breen-
donk. Ook bezoek met de auto mogelijk.

 Donderdag 28 juli: Petanque

 Donderdag 11 augustus: Petanque

 Donderdag 25 augustus: Petanque

 Donderdag 25 augustus: “My Fair Lady”
op het Donkmeer. Inschrijvingen reeds
afgesloten.

 Zondag 28 augustus: Boogschietinginitia-
tie met Breugeliaans buffet

 Dinsdag 13 september: bezoek aan het
zuiveringsstation Aquirus

ZO IS ONS BESTUUR SAMENGESTELD...

Hier is nog
plaats voor een

vrouw...

Hier is nog
plaats voor een

man...

Rosa Andries Jeannine De Baeck

Louis Van Roost Roland Verbeylen Leon Wilms

Joris DesaegerRoland De Pauw Pierre Janssens

Joske Merckx Romain Poedts Louis Reydams André Steurbaut Lutgart Thomassen

Jij ? Jij ?

Neos Zemst heeft op dit ogenblik 133 leden… Wie brengt er nog enkele leden bij?


