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IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM
Roger
Verpeut
Echtgenoot van Florence De Pauw
Geboren te Elsene op 4 januari 1938 en
overleden te Zemst op 8 januari 2015.

Een lid verliezen doen we niet graag, ze-
ker niet door een overlijden…
Wij bieden de familie onze oprechte
deelneming aan.

Paula
Vervloet
Weduwe van René Aerts
Geboren te Ramsel op 21 juli 1938 en
overleden te Bonheiden op 15 januari
2015.

Paula ging graag met ons mee. We mis-
sen haar glimlach…
Wij bieden de familie onze oprechte
deelneming aan.
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Onze eigen QUIZ…Onze eigen QUIZ…Onze eigen QUIZ…

Dinsdag 24 februari 2015Dinsdag 24 februari 2015Dinsdag 24 februari 2015

Op 24 februari gaat ĚĞ�ƚǁ ĞĞĚĞ�ĞĚŝƟĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�
grote quiz van Neos Zemst door in zaal Amadeus in
Zemst-Bos. Wij starten om 14 uur ƐƟƉƚ͘

Deelnemers worden gevraagd ploegen te vor-
men van 4 personen en hun ploeg een naam te ge-
ven. Deze dient voor de inschrijving en het verder
verloop van de quiz.

Deelnemen kan iedereen. Er is geen bepaalde
voorkennis vereist omdat de vragen gebaseerd zijn
op algemene kennis, gezond verstand en actualiteit.
De quiz is ook een goede aanleiding voor nieuwere
leden om op een leuke manier kennis te maken met
Neos Zemst.

Gezien het overgrote succes van vorig jaar raden
ǁ ŝũ�Ƶ�ĂĂŶ�ŽƉ�ƟũĚ�ŝŶ�ƚĞ�ƐĐŚƌŝũǀ ĞŶ͘ ��ŝƚ�ŐĞďĞƵƌƚ�ĚŽŽƌ�
ƐƚŽƌƟŶŐ͕�vóór 20 februari, van 5 € per persoon op

de rekening van Neos Zemst, BE34 0015 2142 4990,
met vermelding van de ploegnaam waarbij je be-
hoort. Ook niet-leden kunnen eventueel meedoen.
Voor hun deelname vragen wij 7 € per persoon.

Mochten er toch personen individueel inschrij-
ven, zonder bij een ploeg te horen, dan vormen wij
met deze ter plaatse bijkomende ploegen.

In de inschrijvingsprijs zijn Ϯ�ĐŽŶƐƵŵƉƟĞƐ�ƉĞƌ�
deelnemer inbegrepen. Er zijn mooie prijzen voor
de winnende ploegen.

Uiteraard zijn leden (en/of niet-leden), die enkel
willen komen luisteren en supporteren, ook wel-
kom. Zij dienen niet in te schrijven.

Dit wordt een gezellige namiddag in de donkere
februarimaand.

Voordracht: Muziek uit de jaren 60Voordracht: Muziek uit de jaren 60Voordracht: Muziek uit de jaren 60

Dinsdag 3 maart 2015Dinsdag 3 maart 2015Dinsdag 3 maart 2015

Marc Brillouet, gekend door de programma’s
“Funiculi Funicula” op radio 2, komt op 3 maart
2015 een voordracht geven over muziek uit de ja-
ƌĞŶ�ǌĞƐƟŐ͖�ĞĞŶ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ĚŝĞ�ǁ ŝũ�ĂůůĞŶ�ǌĞĞƌ�ďĞǁ ƵƐƚ�
hebben beleefd en waar wij nu misschien, met een
zekere nostalgie, aan terug denken.

Wil je de muziek uit die jaren nog eens horen en
wil je Marc Brillouet de interessante context hier-
rond horen vertellen kom dan op dinsdag 3 maart
2015 om 14 uur naar zaal Amadeus in Zemst-Bos.

WELKOM!

Inschrijven is niet nodig maar aan de inkom vragen wij 5 € voor de leden en 7 € voor de niet-leden. Ieder-
een is welkom.

Voel je weer jong en kom op 3 maart luisteren! Breng vrienden, buren en familie mee...
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DAUWWANDELING met ONTBIJTDAUWWANDELING met ONTBIJTDAUWWANDELING met ONTBIJT

Of… ALLEEN ONTBIJTOf… ALLEEN ONTBIJTOf… ALLEEN ONTBIJT

, Ğƚ�ŝƐ�ǌŽ�ƐƟůĂĂŶ�ĞĞŶ�ƚƌĂĚŝƟĞ�ŐĞǁ ŽƌĚĞŶ͗ �ĠĠŶ�

keer eens vroeg opstaan, een mooie dauwwande-

ling maken onder leiding van een goede gids van

Natuurpunt en dan samen aan een heerlijke ont-

ďŝũƩ ĂĨĞů�ŵĞƚ�ƐƉĞŬ�ŵĞƚ�ĞŝĞƌĞŶ͕ �ŬŽĸ ĞŬŽĞŬ͕�ůĞŬŬĞƌ�

geurende koffie (of thee),.. 

E ŝĞƩ ĞŐĞŶƐƚĂĂŶĚĞ�ĚĞ�ĚĂƵǁ ǁ ĂŶĚĞůŝŶŐ�ŐĞĞŶ�ŬŝͲ

lometervreter is, willen we aan de leden die het

stappen moeilijk vinden, de kans geven om samen

met de wandelaars aan een supergezellige ont-

ďŝũƩ ĂĨĞů�ƚĞ�ǌŝƩ ĞŶ͘

Met de dauwtrippers spreken we op 2 april

2015 af om 6.30 uur. We parkeren aan de grot van

O.-L.-Vrouw in Humbeek. Je komt van uit de rich-

ƟŶŐ� �ĞŵƐƚ-Laar en je rijdt naar Humbeek

(Humbeeksebaan), dan over het kanaal onmiddel-

lijk naar rechts (Westvaartdijk). Tweehonderd me-

ter verder staat de grot van O.-L.-Vrouw. Van daar

uit starten we onze dauwtrip. �ĂŶ�ŐĂĂƚ�ŚĞƚ�ƌŝĐŚƟŶŐ�

GRAVENBOS (grens Humbeek—Zemst-Laar). Ons

ůŝĚ�:ĞĂŶŶĞ�WĞĞƚĞƌƐ�;ĞĞŶ�ŐĂƌĂŶƟĞ�ǀ ŽŽƌ�ĞĞŶ�Į ũŶĞ�ďĞͲ

geleiding!) vertelt ons wat de natuur op onze tocht

ƚĞ�ďŝĞĚĞŶ�ŚĞĞŌ͘

Rond 9 uur parkeren we aan de kerk van Zemst-

Laar en stappen we “Het Hof van Laar” binnen voor

een heerlijk ontbijt met o.a. spek met eieren!

Om 9 uur verwachten we daar dan ook de an-

deren die enkel aan het ontbijt deelnemen.

Deelnamekosten:

Dauwwandeling + ontbijt: € 13 (leden), niet-

leden betalen € 16.

Enkel ontbijt: € 11 per persoon voor de leden,

niet-leden betalen € 14

Bedrag te storten op de rekening van Neos

Zemst (nummer zie pagina 1) en dit vóór 26 maart

2014. Vermeld bij uw overschrijving: "Dauw-

wandeling + aantal personen" en/of "Enkel ontbijt

+ aantal personen"
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Weerspreuk februari
Februari muggendans
' ĞĞŌ�ǀ ŽŽƌ�ŵĂĂƌƚ�ƐůĞĐŚƚĞ�ŬĂŶƐ͘

Spreuk van de maand
Als je denkt dat alles tegenzit…
Denk dan opnieuw!

Namiddaguitstap:Namiddaguitstap:Namiddaguitstap:

KASTEEL VAN GROOTKASTEEL VAN GROOTKASTEEL VAN GROOT---BIJGAARDEN enBIJGAARDEN enBIJGAARDEN en

FLORALIA BRUSSELSFLORALIA BRUSSELSFLORALIA BRUSSELS
Op 14 april 2015 maken we een namiddaguitstap naar

Brussels Floriade͕ �ĞĞŶ�ŵĂĐŚƟŐ�ďůŽĞŵďŽůůĞŶƉĂƌŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�

kasteel van Groot-Bijgaarden.

t Ğ�ǀ ĞƌƚƌĞŬŬĞŶ�Žŵ�ϭϯ ͘ ϯϬ�ƵƵƌ�ƐƟƉƚ met de autobus

ĂĂŶ�ŽŶǌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ�ŽƉƐƚĂƉƉůĂĂƚƐ͗ �ĚĞ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�

CC d’Oude School (hoek Damstraat-Dorpsstraat) te

Weerde.

Aan de ingang van de tuin worden we opgewacht

door 2 gidsen die ons gedurende anderhalf uur zullen

rondleiden door de tuin, de serres en allerlei gebouwen.

Daarna nemen we samen een drankje in het cafetaria.

Wie wil kan hier ook een hapje eten… U hebt dan tot 18

ƵƵƌ�ĚĞ�ƟũĚ�Žŵ�ŽƉ�ĞŝŐĞŶ�ƚĞŵƉŽ�ƌŽŶĚ�ƚĞ�ǁ ĂŶĚĞůĞŶ͘ �Om 18

ƵƵƌ�ƐƟƉƚ�ƐƉƌĞŬĞŶ�ǁ Ğ�ĂĨ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƵŝƚŐĂŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƚƵŝŶ om

dan samen naar de bus te gaan.

Inschrijving:

Onze leden betalen 30 € (bus, toegang, gidsen en

drankje), niet-leden betalen 40 € op rekening van Neos

Zemst (nummer zie eerste bladzijde) en dit vóór 4 april

2015. Vermeld a.u.b.: “Groot-Bijgaarden”

De Seinecruise 2015 van 18 tot 22 september 2015 ŝƐ�ĞĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ��dd��;�ŝƚǇ�dƌŝƉ�dƌĂǀ Ğů�Ƶŝƚ�>ĞĚĞŐĞŵͿ͘�
Deze firma vraagt om een voorschot te willen overmaken in het begin van maart 2015. Daarom vragen we jullie om vóór 28 februa-
ri 2015 een som van € 200 per persoon te willen storten op de rekening van NEOS Zemst (nummer zie vooraan) met melding
“tweede voorschot Seinecruise 2015”.

In samenspraak met de firma CTT zal op dinsdag 01.09.15 om 14 uur in de vergaderzaal van de heemkring de Semse in Zemst
een info-namiddag doorgaan waarop de verantwoordelijke van CTT ons zal komen informeren over de Seinecuise2015. Tijdens
deze info-ŶĂŵŝĚĚĂŐ�ǌƵůůĞŶ�ǁ ŝũ�ĂůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ĞŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ǀ ĂŶ���ƚŽƚ���
ontvangen, zodat we met een goeie voorbereiding kunnen vertrekken. Gelieve dus
deze datum al te noteren in jullie agenda. Jullie zullen nog een uitnodiging ontvan-
gen.

Het saldo van deze Seinecuise zal opgevraagd worden in de loop van augustus
2015 maar dit bedrag zal verschillend zijn, volgens de kajuitkeuze. Mochten jullie nog
bijkomende gegevens nodig hebben, neem dan gerust contact met Louis Van Roost
tel 015/ 61 39 71 of GSM 0496 55 51 30 of mail vanroostvanpraet@scarlet.be .


