
De inschrijvingen zijn al lang achter de rug. Het
aantal leden dat met ons mee gaat genieten van het
spektakel aan het Donkmeer ligt hoog: we nemen deel
met 32 leden…

De autobus vertrekt op de parking in de Dorps-
straat (aan het CC d’Oude School) te Weerde om
16.45 uur. Neos Kapelle o/d Bos rijdt met ons mee.

Geniet ervan!

Vijfde jaargang Nummer 2

Augustus 2011

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

Deze activiteit gaat
door in samenwerking
met de Gilde van
Weerde. Zij zorgen
voor de initiatie. Ze
leren u de pijl op de
boog te leggen, de
pees te spannen, te
richten en… doel te
raken. En wees gerust:
het verloopt in een
ontspannende en ka-

meraadschappelijke
sfeer. Dit is uw kans
om eens een uitzon-
derlijke sport te probe-
ren.

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

We organiseren
achteraf ook een klei-
ne wedstrijd voor de
vrijwilligers.

Rond 17 uur schui-

ven 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 Breu-
gelbuffet. Dranken
zijn afzonderlijk te
betalen!

Inschrijven doet u
via onze rekening:
Neos Zemst Iban
BE34 0015 2142 4990
Bic GEBABEBB en
dit vóór 20 augustus
2011.
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FIETSTOCHT NAAR HET HAGELAND

( Wezemaal , Rotselaar, Holsbeek ….)

Donderdag 8 september 2011

DEZE ACTIVITEIT IS
OOK MET DE AUTO
MOGELIJK (zie verder)

Misschien wist u het al, maar deze
streek is gekend voor zijn wijngaar-
den en dus ook voor de betere Belgi-
sche wijnsoorten. We hebben het
geluk gehad er een joviale Richard te
hebben ontmoet, die na zijn pensione-
ring meer tijd heeft gevonden om
zijn passie voor zijn wijngaard actie-
ver te beleven. Hij heeft ons uitgeno-
digd voor een bezoek aan zijn wijn-
gaard en het proeven van de wijn bij
hem thuis.

Route-info.
De totale afstand van Hofstade tot
zijn streek, heen en terug (met een
andere terugweg) bedraagt 60 km.
Omwille van het “groot” aantal kilo-
meters maken we er een dagtocht
van, zodat we de afstand aan een rus-
tig tempo kunnen afleggen. We fiet-
sen op goede en vlakke wegen met
slechts één lichte helling te doen. De
meeste wegen zijn autoluw en soms
zelfs autovrij.
Er zijn echt heel rustige en prachtige
plekjes onderweg. Daarom lassen we
ook regelmatig een stop in en rijden
niet sneller dan 15 km per uur.
Best zelf een drankje meenemen voor
onderweg.
De tocht kan ook worden ingekort
tot 45 km. Leden die hun fiets met de
wagen kunnen meenemen, hebben de
mogelijkheid om aan te sluiten bij de
fietsers aan het containerpark, recht-
over de DELHAIZE van Boortmeer-
beek, langs de Wespelaarsebaan.
Even buiten het centrum van
Boortmeerbeek. Er is ruime en gratis
parking vlak naast de spoorweg en
daar passeert onze fietstocht. Vergeet
dan niet bij de inschrijving te vermel-
den “fiets Boortmeerbeek “Die men-
sen zullen dan tijdig een telefoontje
krijgen met duidelijke info om deze
parking te vinden en hoe laat ze daar
moeten aanwezig zijn.

Vertrek.
Parking Hofstade Zwembad langs de
spoorweg om 10 uur.
Boortmeerbeek: zal telefonisch en indi-
vidueel meegedeeld worden, maar het
vertrek daar is zeker niet vóór 10.30
uur.

Eten.
Te Wezemaal rond 12.15 uur in de ta-
verne “Bij Boeres“ ook gekend als
“Herberg in de Ster”. U kan er kiezen
uit 2 gerechten: zie verder.

Bezoeken.
- 14 uur: Een kijkje in het Bezoekers-
centrum Hagelandse Wijn. Bekijken van
een videofilm en uitleg van een plaatse-
lijke gids over de streek en dus ook over
de plaatselijke wijnbouw. Duur: onge-
veer 45 minuten
- 14.45 uur: onze wijnboer staat ons op
te wachten voor een fietstocht van 7 km
tot aan zijn wijngaard. Uitleg en demon-
stratie ter plaatse: ongeveer 30 minuten.
- Daarna per fiets naar de woning van
Richard (ongeveer 6 km), waar hij ons
laat proeven van zijn wijnen.
- Daarna terug naar huis. We fietsen
een stukje langs de Demer.

Mee met de auto.
Leden die met de wagen willen komen,
omdat ze interesse hebben voor het on-
derwerp of voor een gezellig samenzijn
zijn zeker welkom. Zij dienen dan om
12 uur aanwezig te zijn in de herberg
bij Boeres. Adres: Kerkstraat 6 te 3111
Wezemaal. Zowel de herberg als het
museum bevinden zich kort bij de kerk
in het centrum van Wezemaal. Parking
in de buurt op het marktplein.
Voor verdere verplaatsingen krijgen ze
dan alle informatie van onze wijnboer
Richard.

Menu.
Te kiezen uit 2 mogelijkheden:

Menu A: lievelingshapje van de konin-
gin (huisgemaakt)
Menu B: stoofpotje met dubbele Java
(bruin streekbier)
Zowel bij menu A als B kan u ter plaat-

se kiezen voor frietjes of kroketjes.
Dranken en eventueel supplementen
voor frietjes of kroketjes zelf te beta-
len.

INSCHRIJVEN:
Let op: Aantal deelnemers beperkt tot
45 personen.
Door betaling van 19 euro pp (leden)
of 21 euro (niet-leden) op de rekening
van Neos Zemst Iban BE34 0015
2142 4990 Bic GEBABEBB en dit
VÓÓR 30 AUGUSTUS 2011.

Inlichtingen over de organisatie kan u
bekomen bij Frans DE WIN op
015/613005 of GSM 0498 638890.

BELANGRIJK: indien het weer ons niet
gunstig zou zijn op donderdag 8 sep-
tember hebben we de schriftelijke
toestemming van de wijnbouwer, het
museum en de herberg om de datum
te verplaatsen naar vrijdag 9 septem-
ber. Dit moeten we uiteraard een paar
dagen vooraf beslissen en zal per tele-
foon en mail naar de deelnemers ge-
communiceerd worden.

Let op:

Vermeld a.u.b.:

“Naam”

“Fiets Hofstade of Boortmeerbeek of
auto”

“Menu A of B”

Joris
Markeren
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menselijke, technologische en economi-
sche ontwikkeling te bevorderen.
Dankzij haar band met “VEOLIA Wa-
ter”, de wereldleider op het gebied van
waterbehandeling, kan AQUIRIS prat
gaan op een internationale uitstraling.
De infrastructuur van het bedrijf is zeer
innovatief waardoor het waterzuive-
ringsstation Brussel-Noord een referen-
tie is in de sector.

We komen samen op de parking in de
Dorpsstraat (aan CC d’Oude School) te
Weerde om 12.45 uur. We rijden vanaf
daar met eigen vervoer naar de Vilvoor-
delaan 450 te Haren. Op de parking in
Weerde bezorgen we u met de nodige
uitleg een plannetje om er naartoe te
rijden (amper 15 minuten!). Het bezoek
duurt ongeveer anderhalf uur.

Leden zonder vervoer kunnen mee
door contact op te nemen met Romain
Poedts (GSM 0496382195). We zorgen
er dan voor dat u tijdig opgehaald wordt!

INSCHRIJVEN.
Door betaling van 2 euro pp (leden) of 3
euro (niet-leden) op de rekening van
Neos Zemst Iban BE34 0015 2142 4990
Bic GEBABEBB en dit VÓÓR 3 SEP-
TEMBER 2011.

Zet in de vermelding a.u.b.:
 Uw naam
 Aquirus
 Eigen of geen vervoer

Wij wensen u een aangename en leerrij-
ke namiddag toe.

Bedrijfsbezoek: AQUIRIS,
Het zuiveringsstation Brussel-Noord

Dinsdag 13 september 2011

AQUIRIS is een filiaal van de interna-
tionale groep VEOLIA, en werd opge-
richt na de aanbesteding van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Reeds
twintig jaar lang is AQUIRIS verant-
woordelijk voor de ontwikkeling, de
bouw en de uitbating van het waterzui-
veringsstation Brussel-Noord. Het
waterzuiveringsstation behandelt het
afvalwater van 1,4 miljoen inwoners.
De exploitatie werd opgestart in maart
2007
Dankzij de knowhow van “VEOLIA
Water” en gedreven door haar maat-
schappelijk engagement, kan AQUI-
RIS deze opdracht perfect uitvoeren.
AQUIRIS respecteert het milieu en
draagt bij tot de bescherming van de
lokale volksgezondheid. Het bedrijf
zet zich ook in op lokaal niveau om de

Joris
Markeren
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SPORTDAG te BLANKENBERGE

Donderdag 22 september 2011

Dit is een organisatie van de gemeenten
Haacht , Keerbergen, Tremelo, Steenok-
kerzeel en ZEMST.

Sportaanbod: zowel in de voormiddag als
in de namiddag: fietsen (fietsen worden
voorzien), wandelen, petanque, minigolf,
biljartgolf en kubbe.

De kostprijs bedraagt € 7 uiterlijk tegen
15 september te betalen bij inschrijving
(hierin is begrepen: verzekering, busver-
voer, huur van fietsen, broodje met soep).

Inschrijven vóór 15 september 2011 bij
sportdienst Zemst sport@zemst.be en uw

naam, adres , telefoon en opstapplaats op-
geven. Betalen op het gemeentehuis!

Opstapplaatsen en vertrekuren:
Bus 1: kerk Zemst 7u30 en kerk Eppegem
7u40.
Bus 2 kerk Weerde 7u30 en kerk Elewijt
7u40.

Terugreis van de bussen in Blankenberge
om 17u00.

Inlichtingen bij Marcus Van Roosbroeck
sportfunctionaris Zemst Tel 015/61 88 95
of sport@zemst.be of bij Louis Van Roost
015/61 39 71.

 

Toetanchamon, zijn graftombe en zijn schatten

Maandag 3 oktober 2011

Een reis door de tijd naar de mys-
terieuze wereld van het Oude
Egypte en farao Toetanchamon.
Op 26 november 1922 ontdekte
archeoloog Howard Carter de
graftombe van Toetanchamon.
Vier ruimtes lagen voor hem,
sommige gevuld met grafgiften
van onschatbare waarde die de
overleden koning moesten verge-
zellen op zijn tocht naar het hier-
namaals: juwelen, cultusvoorwer-
pen, amuletten, koffers, stoelen,
wapens, muziekinst rumen-
ten,...Het toppunt was de grafka-
mer met zijn muurschilderingen
en de sarcofaag van de farao. Zijn
mummie was afgedekt met een
gouden dodenmasker.
Deze tentoonstelling Tutank-
hamun - his Tomb and his Treasu-
res, over 4.000 vierkante meter,

Inschrijven:
Door betaling van 15,5 euro voor
volwassenen, 65-plussers beta-
len 13,5 euro. Toegang en drank-
je inbegrepen. Niet-leden betalen
17,5 euro of 15,5 euro (65-
plussers). Inschrijven door beta-
ling van het bedrag op de reke-
ning van Neos Zemst Iban BE34
0015 2142 4990 Bic GEBABEBB
en dit VÓÓR 24 SEPTEMBER
2011. Vermeld a.u.b. “Naam,
Toetanchamon, volwassene of
65+”

Je mag foto’s nemen, maar zonder
flits!
Het bezoek duurt ongeveer 2 uur.
Iedere deelnemer ontvangt een
audioapparaat met duidelijke tek-
sten.
Info bij Joris (0496 84 75 90).

laat de prachtige schatkamer her-
leven. Drie grafkamers van Toe-
tanchamon werden perfect gere-
construeerd. Ruim 1000 replica's
van de belangrijkste voorwerpen,
vervaardigd door de beste Egypti-
sche ambachtlui, zijn er te bewon-
deren op ware grootte!

Deze unieke tentoonstelling
(laatste maand!) mag je niet
missen!

We vertrekken op de parking in
Weerde (Dorpsstraat aan CC d-
Oude School). Het vertrekuur is
voorzien om 13.30 uur. We rij-
den met eigen vervoer. De ten-
toonstelling heeft plaats in paleis
2 op de Heyzel. We rijden NIET
langs de ring, maar binnendoor!

Joris
Markeren

Joris
Markeren


