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Dauwtrip en spek met eieren

Parkingprobleem?Parkingprobleem?Parkingprobleem?

Momenteel zijn er werkzaamheden aan de gang in de Damstraat te
Weerde (vanaf Schumanlaan tot aan brug over de Zenne) en dit vermoede-
lijk tot einde mei 2015. De parking aan d’ Oude School is dan niet met de
wagen via de Damstraat te bereiken, maar wél via het kruispunt Schuman-
laan - Vredelaan (verkeerslichten) richting kerk van Weerde. Dan neemt
men de eerste straat rechts aan de apotheek (Dorpstraat) en deze straat vol-
gen tot aan de parking waar de bus altijd op ons wacht.

Deze informatie is van belang voor onze uitstappen in april en mei: op
14.04.15 voor onze halve daguitstap naar Groot-Bijgaarden, onze vier-
daagse naar de Moezel (van 21 tot 24.04.15) en op 12.05.15 voor onze
daguitstap naar Hasselt. Gelieve hier dus rekening mee te houden.
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 Aan en in het WIK-lokaal, Spiltstraat 280 te Zemst-Laar.
 Van 14 uur tot 17 uur.
 GRATIS en zonder inschrijving. U komt en gaat wanneer u

zelf wil…
 Supporters zijn ook welkom voor een babbel, drankje,...
 Speeldata:

23 april 2015
28 mei 2015

PLEZANTEPLEZANTEPLEZANTE

AVONDWANDELINGAVONDWANDELINGAVONDWANDELING

�ĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŝƐ�VOLZET… Jammer
voor wie nog wou inschrijven…
Misschien een volgende keer!

PetanquePetanquePetanque––– en gezelschapsspellenen gezelschapsspellenen gezelschapsspellen---

namiddagennamiddagennamiddagen

DAGFIETSTOCHT 26 mei 2015DAGFIETSTOCHT 26 mei 2015DAGFIETSTOCHT 26 mei 2015

(of bezoek met de auto…)(of bezoek met de auto…)(of bezoek met de auto…)

Prijs:
€ 25 voor onze leden; € 35 niet-leden. Inbegre-

pen: rondleidingen, lunch zonder drank.

Inschrijven:
Door het bedrag te storten op de rekening van

Neos Zemst vóór 13 mei.. Noteer in de medede-
ling: “naam + aantal auto of fiets”

Belangstellenden die met de auto willen ko-
men zijn ook welkom om 10.45 uur aan het "Fort
van Duffel". 

De lente is er en Neos Zemst plant een fiets-
tocht. We gaan op ontdekkingstocht naar
het "Fort van Duffel" en de "Abdijsite van Roosen-
dael" in Sint-Katelijne-Waver. Dit zijn ƚǁ ĞĞ�ƉƌĂĐŚƟͲ
ge domeinen die we onder begeleiding gaan bezoe-
ken.

De afstand tot Duffel is 22 km. De terugtocht is 
20 km. De afstand tussen de 2 domeinen is 2 km.

Programma:
 9.30 uur: VERTREK met de fiets aan het 

zwembad van Hofstade.
 11 uur: Geleid bezoek aan het Fort van

Duffel. Mechelsebaan 249 Duffel 
 12.30: uur lunch
 14 uur: vertrek naar Abdijsite Roosendael
 14.30 uur: geleid bezoek
 17 uur: Terugtocht naar Hofstade

Wist je dat er nog meer Neos-ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ǌŝũŶ͍ ��EĞŽƐ�E ĂƟŽŶĂĂů�ĞŶ�EĞŽƐ�s ůĂĂŵƐ-Brabant organiseren er nog

meer! Kijk daar voor op de website: www.neosvzw.be. Enne… vergeet de onze ook niet: www.neoszemst.be
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Rubens

privé
Van 28 maart tot
28 juni loopt in
het Rubenshuis in
Antwerpen een
bijzondere ten-
toonstelling:
“Rubens privé”.
Speciaal voor de-
ze expo zijn een
ǀ ĞĞƌƟŐƚĂů�ǀ ĂŶ�ǌŝũŶ�
meesterwerken
Ƶŝƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�
topmusea te zien

in Rubens’ voormalige woning. De familiepor-
ƚƌĞƩ ĞŶ�ĚŝĞ�ŽŽŬ�ƚĞ�ǌŝĞŶ�ǌŝũŶ�ďĞŚŽƌĞŶ�ƚŽƚ�ǌŝũŶ�ƐƚĞƌŬͲ
ste werk omdat ze geschilderd zijn uit liefde voor
zijn broer, zijn kinderen en zijn echtgenotes Isabel-
la Brant en Helena Fourment. Neos-Zemst orga-
niseert en reserveert voor zijn leden een bezoek
aan deze uitzonderlijke tentoonstelling. Deze ten-
toonstelling is echter niet toegankelijk voor deel-
nemers met mobiliteitsbeperkingen.

Reis naar SINTReis naar SINTReis naar SINT---PETERSBURGPETERSBURGPETERSBURG

�Ğ�ƌĞŝƐ�ǀ ĂŶ�EĞŽƐ�E ĂƟŽŶĂĂů�ŐĂĂƚ�ĚŽŽƌ�ǀ ĂŶ�5 tot 9
oktober 2015.

Dag 1
Vertrek naar de luchthaven voor de vlucht naar

Sint-Petersburg waar de touringcar en een Neder-
landstalige gids wachten.Bezoek aan centrum, het
Alexander Nevski klooster, stadsrondrit, winterpa-
ůĞŝƐ͕ �EĞǀ ƐŬŝ�WƌŽƐƉĞŬƚ�;ƐĐŚŝƩ ĞƌĞŶĚĞ�Ăǀ ĞŶƵĞͿ͕�<ĂǌĂŶͲ
kathedraal. Avondmaal in het hotel

Dag 2
�ĞǌŽĞŬ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ƚƐĂƌĞŶƉĂůĞŝƐ͕ �ǌŽŵĞƌƌĞƐŝĚĞŶƟĞ�

van de president, Hermitagemuseum
Dag 3
Bezoek aan het Russisch museum en de Sint-

Isaac Kathedraal.
Dag 4
Bezoek aan het Vasilyevsky-eiland, Petrus en

WĂƵůƵƐǀ ĞƐƟŶŐ͕�ŬĂƚŚĞĚƌĂĂů�ŵĞƚ�ĞĞŶ�D ĞĐŚĞůƐĞ�ďĞŝͲ

aard, Smolny-
klooster, de im-
posante Kerk van
de Verlosser

Dag 5
Bezoek aan het

ƐƉƌŽŽŬũĞƐĂĐŚƟŐĞ�
Zomerpaleis van
Catherina de Grote. Terug naar de luchthaven

Prijzen:
Neos-leden: € 1225 per persoon
Toeslag single: € 180 per persoon
Toeslag niet-leden: € 35 per persoon

Voor meer ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ, een uitgebreide reisbe-
schrijving en inschrijvingsformulier:

 herman.de.bakker.hd@gmail.com
 Telefoon: 015 33 96 23

TENTOONSTELLINGTENTOONSTELLINGTENTOONSTELLING--- EN MUSEABEZOEKEN MUSEABEZOEKEN MUSEABEZOEK

PRACTISCHE INLICHTINGEN:

Waar: Rubenshuis, Wapper 9 - 11, 2000 ANT-
WERPEN.

Wanneer: donderdag 4 juni 2015 om 14.30 u
ter plaatse

Verplaatsing: elke deelnemer zorgt voor de ei-
gen verplaatsing

Aantal deelnemers: max. 15 Geïnteresseerden
dienen zich daarom vooraf aan te melden met
vermelding “Rubens privé” en het aantal deelne-
mers bij

De Pauw Roland, Ambroossteenweg 225, 1981
Hofstade,

tel. 015 61 00 83 of
depauw.r@skynet.be.

�Ğ�ĞĞƌƐƚĞ�ϭϱ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀ ŝŶŐĞŶ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ďĞǀ ĞƐƟŐĚ�
en kunnen dan het deelnamebedrag storten.

Kosten: 15 euro (inkom en Nederlandstalige
gids inbegrepen) te storten op rekening Neos-
Zemst (rekeningnummer zie vooraan) vóór 9 mei
2015 met vermelding “Rubens privé” en het aan-
tal deelnemers.
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Spreuk van de maand
Niemand is onvervangbaar…

Dank
Na 2 x een mandaat van 4 jaar als secretaris stop ik als be-
stuurslid van Neos Zemst en geef alles door aan Herman en
François die ongetwijfeld mijn werk, ieder op hun manier, zul-
ůĞŶ�ǀ ĞƌĚĞƌ�ǌĞƩ ĞŶ͘ �D ŝũŶ�ĚĂŶŬ�ŐĂĂƚ�Ƶŝƚ�ŶĂĂƌ�ĂůůĞŶ͕ �ůĞĚĞŶ�ĞŶ�ďĞͲ
stuursleden, die in mij geloofden en mij al die jaren door dik
en dun hebben gesteund. We zullen elkaar nog wel dikwijls
ŽŶƚŵŽĞƚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ǀ ĞůĞ�ƐƵďůŝĞŵĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ǀ ĂŶ�EĞŽƐ��ĞŵƐƚ͘ ͘ ͘

Stadswandeling: HASSELTStadswandeling: HASSELTStadswandeling: HASSELT

Op dinsdag 12 mei organiseren we een daguit-
stap naar Hasselt.

Al in 1232 kreeg Hasselt de stadsrechten en in
1839 werd het de hoofdstad van de provin-
cie Limburg. Leuke winkelstraten, gezellige terras-
jes, ontspannend groen, modemuseum, Hasseltse
speculaas, jenevermuseum, het "Heilig Paterke" ,
en nog veel meer, vinden we in Hasselt. Aan de
rand van de stad ligt de grootste "Japanse Tuin"
van Europa. Erin rondwandelen is je openstellen
voor een andere cultuur, waarin al de zintuigen
aangesproken worden.

Programma:
 8 uur: vertrek op de parking aan d’Oude

School te Weerde (Hoek Damstraat-
Dorpsstraat)

 9.30 uur—10 uur: koffie/thee met Has-
seltse speculaas in het "Theatercafé" van
het Cultuurcentrum.

 10.30 uur - 12 uur: begeleid bezoek Japan-
se Tuin.

 12.30 uur - 14.30 uur: lunch in het
"Smaaksalon"

 14.30 uur - 16.30 uur: begeleide stads-
wandeling.

 16.30 uur - 18 uur: vrij stadsbezoek, win-
kelen, terrasje,…

 18 uur: vertrek terugreis: parking
"Cultuurcentrum" Kunstlaan 5 Hasselt.

Inschrijven:
Vóór 1 mei ͕ �ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�55 € per lid (niet-

leden: 65 €) op rekening Neos Zemst
(rekeningnummer zie vooraan). Busje vol? En weg
zijn wij!

/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗
Lutgart Thomassen:
0478/441322
gust.lut@gmail.com.

Wandeling: LANGS DE ZENNEBOORDENWandeling: LANGS DE ZENNEBOORDENWandeling: LANGS DE ZENNEBOORDEN

Op 2 juni 2015 maken we in samenwerking met
de Heemkring “de Semse” een wandeling langs de
Zenneboorden.

De volgende items komen aan bod:
 De betekenis van de rivier de Zenne voor

de Zemstenaars vroeger en nu.
 De brug over de Zenne en de vorming van

het gehucht. Een kijkje onder de Zen-
nebrug.

 De verdwenen Vrouwevliet. De verlegging
in 1485 en de sporen die gebleven zijn.

 Ontstaan van de kapel van het Hammeke.
 �Ğ�ƌĞĐŚƩ ƌĞŬŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ��ĞŶŶĞ�ŝŶ�ϭϴϵϬ͘
 Het sluizensysteem en de afwaterende be-

ken.
 De grote verlegging aan het Waeterken. De

opvulling van het Waeterken. De hoeve/
herberg het Waeterken. De veerboot.

 Resten van het afvloeisysteem.
 Releghem aan de Zenne. De samenvloeiing

van Leibeek en Zenne.
 Hoeve Ter Schommen.
 Het Hof van Baerdeghem.

Parcours: Brusselsesteenweg; dijk v.d. Afleiding 
v.d. Zenne; Zennedijk; het Waterken; Konijnen-
straat; Schom; Neerweg; Bovenweg; Kerkstraat;
Schoolstraat
afstand +/- 5 km
Vertrek: Om 14 uur aan de bibliotheek in Zemst
(Schoolstraat). Terug rond 16 uur. De deelname is
ŐƌĂƟƐ�ĞŶ�Ğƌ�ŚŽĞŌ�ŶŝĞƚ�ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀ ĞŶ�ƚĞ�ǁ ŽƌĚĞŶ͘ �KŽŬ�
niet-leden zijn welkom!


