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Wat geweest is, is geweest.
Wat gedaan is, is gedaan.
Wat gezegd is, is gezegd.

Kom op, met z'n allen in de wereld weer op-
nieuw beginnen,
helemaal van vooraf aan.

Wat geweest is, is voorbij.
Wat gedaan is, is vergeten.
Wat gezegd is, is vergeven.

Kom op, samen kunnen we weer alles aan.
Veel geluk, liefde, en gezondheid met el-
kaar.

Deze wens telt voor iedereen, voor elk jaar.

Van harte het allerbeste voor 2012.

Het bestuur van Neos Zemst
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Onze jaarlijkse NIEUWJAARSRECEPTIE

Vrijdag 13 januari 2012

Neos Zemst nodigt al
haar leden van harte uit
op de jaarlijkse nieuw-
jaarsdrink op vrijdag 13
januari 2012 in de zaal
van de bibliotheek,
Schoolstraat 23 te Zemst
en dit van 15 uur tot 17
uur.

Wij voorzien de verwelkoming
door voorzitter Louis. Verder
heeft onze nationale secretaris
ERIC BRADT toegezegd om een
woordje te doen. Doorlopend
laten wij filmpjes zien van onze
activiteiten in 2011. We toasten
op het nieuwe jaar 2012. Gezellig
samenzijn hoort er natuurlijk ook
bij.

Alle leden zijn WELKOM op deze
gratis activiteit.

Voordracht: EPPEGEM IN DE MIDDELEEUWEN

Vrijdag 27 januari 2012

De burchten en ridders van Nedergem

Sporen van de Grimbergse Oorlog.

Het begon allemaal met archeologische opgravingen in de zomer van 1988
en 1989 te Eppegem. Ton Kardux, altijd werkzaam geweest in de sector
openbare werken in de vakgebieden landinrichting en waterbouwkunde, leg-
de de resten bloot van een kleine 14de-eeuwse waterburcht. Ton kan over
deze opgravingen en over de ontdekkingen uren vertellen.

Jaren later deed hij nog nieuwe ontdekkingen in de omgeving van het voor-
malige kasteel Indevelde. Onder meer deze vondst maakte vervolgens de
reconstructie mogelijk van een in de Volle Middeleeuwen uitgebouwd verde-
digingsstelsel tussen Borgt (Grimbergen) en Mechelen op het grondgebied
van Eppegem en Zemst. Een dergelijk verdedigingssysteem is zonder meer

uitzonderlijk te noemen voor die periode. Nieuwe inzichten werden duidelijk in de ontstaansgeschiedenis van de

Weerdse watermolen.

Ton vertelt ons een stukje geschiedenis van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde en Zemst aan de hand van fo-
to’s, schetsen, kaarten en tekeningen. Ton Kardux is een inwoner van Eppegem en een gedreven amateur-
archeoloog.

Deze voordracht gaat door in zaal Amadeus, Spiltstraat 61 te Zemst-Laar om 14.30 uur. Toegang: leden 4
euro, niet-leden 6 euro te betalen aan de ingang.
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Voordracht: Het land van de Katharen
Vrijdag 3 februari 2012

Het historisch "Land van
de Katharen" ligt in het zui-
delijk deel van Frankrijk, in de
Languedoc-Roussillon.

Er zijn acht eeuwen ver-
streken sinds de kruisvaar-
ders door het Occitaanse
land trokken om de aanhan-
gers van het Katharisme uit
te roeien.

De grillige silhouetten van
de Kathaarse burchten, over-
blijfselen van de veelbewo-
gen geschiedenis van de Kat-
haren, benadrukken het ruige
karakter van dit uitzonderlijk
veelzijdige landschap.

Uitgestrekte wijnvelden
wisselen af met groentinten
van olijf-, eiken- en vijgenbo-
men en het paarse schijnsel
van tijm, rozemarijn en la-
vendel.

Historische steden zoals
Carcassonne, de vele ver-
schillende wijngebieden
waaronder de voorloper van
de huidige champagne
"Blanquette de Limoux", de
typische streekgerechten,
diepe kloven met wilde wa-
teren en een wandelgebied
bij uitstek vormen de ingredi-
ënten voor een optimaal ge-

slaagde vakantie in het Land
van de Katharen.

Deze voordracht wordt ge-
geven door Jef Van Clé die
reeds jaren gids is van bege-
leide wandelingen in dit ge-
bied.

Het land van de Katharen
praktisch voor Neos Zemst:

De voordracht heeft plaats
op vrijdag 3 februari in zaal
Amadeus, Spiltstraat 61 te
Zemst-Laar. Inkom leden: € 5,
niet-leden: € 7.

De voordracht zal eindigen
met een glaasje "Blanquette
de Limoux"

Wat staat er nog op ons
programma? (aanpassing)
Vaste data:
13 januari 2012: Nieuwjaarsrecep-
tie
27 januari: Voordracht: Eppegem
in de middeleeuwen
3 februari: Voordracht: Het land
van de Katharen
12 februari: Melodieën voor mil-
joenen
20 maart: Voordracht: Ecuador

29 maart: Stadsbezoek: Dender-
monde met autobus.
3 april: Dauwwandeling: Vriezen-
broek
4 april: Passieconcerten Grimber-
gen
17-20 april: Moezelreis
22 april: Devines Fantaisies
(spektakel Brussel)
26 april: Start petanqueseizoen
15 mei: Viering 5 jaar Neos
Zemst

19 juni: Bezoek aan Luik en aan
het moderne station
22 juli: Jaarlijkse barbecue
En verder:
Stadsbezoek Leuven, fietstocht
naar de plantentuin van Meise,
Planckendael NA sluitingstijd,
golfinitiatie,…

En vergeet onze petanque-
namiddagen niet! Die starten op
donderdag 26 april...
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Melodieën voor miljoenen
Zondag 12 februari 2012

de een pak tickets voor de
clubs uit Antwerpen, Vlaams-
Brabant en Limburg.

Melodieën voor Miljoenen,
praktisch met Neos Zemst:

We vertrekken samen met
de trein op zondag 12 februari
2012, want de Elisabethzaal is
vlak aan het station (naast de
zoo).

Voor een laatste keer pre-
senteert de Europese Belcanto
Organisatie (Ebeo) ‘Melodieën
voor Miljoenen’ in de Koningin
Elisabethzaal te Antwerpen.
Daarna sluit de concertzaal im-
mers de deuren voor een gron-
dige verbouwing. Ebeo wil met
een schitterend concert, vol
hoogtepunten uit de voorbije
edities, afscheid nemen van de
Elisabethzaal. Neos reserveer-

Wij zullen de deelnemers
tijdig het vertrekuur in Meche-
len meedelen!

Inschrijven:
Door betaling van 45 euro

per persoon voor onze leden
en 50 euro per persoon voor
niet-leden op rekening van
Neos Zemst Iban BE34 0015
2142 4990 Bic GEBABEBB en
dit vóór 14 december 2011.

Voordracht: Mysterieus Indonesië
Dinsdag 28 februari 2012

Indonesië is misschien wel
het land met de grootste ver-
scheidenheid in culturen, be-
volking, religies en landschap-
pen. Verspreid over meer dan
17.000 eilanden leven meer
dan 240 miljoen mensen.

We gaan op zoek naar de
monumentale gebouwen van
Borobudour en Prambanan op
het eiland Java. Vervolgens
speuren we naar de dodenver-
ering op Sulawezi, om tenslotte
het eiland met meer tempels
dan huizen, Bali, te verkennen.
Er staan ook beelden van een
wandeling naar Ijen, waar de
hel de zwavel uitspuwt, op het
programma.

Didier Rombaut brengt ons
deze voordracht. We kennen
hem al van eerdere goede
voordrachten. We reizen sa-
men met hem op het witte
scherm naar deze enorme ei-
landengroep.

Vragen stellen achteraf is
eveneens mogelijk…

Deze voordracht praktisch
met Neos Zemst:

 Plaats: Zaal Amadeus,
Spiltstraat 61 te Zemst-
Laar

 Beginuur: 14 uur

 Toegang: 4 euro per per-
soon voor onze leden, 6
euro voor niet-leden.

Reeds 120 leden hernieuwden hun lidgeld. U ook? Het eerste lid betaalt 25 euro, het tweede lid 20 euro… Zo ontvangt u
tijdig onze nieuwsbrief en alle andere nuttige informatie!

Dit is de rekening van Neos Zemst: Iban BE34 0015 2142 4990 Bic GEBABEBB

Joris
Markeren

Joris
Markeren


