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DE GROTE NEOS ZEMST BBQ 
KOMT ER AAN !!!!!

Zoals ieder jaar brengt de zomer ons
een geurig en smakelijk Neos BBQ buf-
fet. Dit jaar weerhielden wij zondag 26
juli om de vuren aan te steken. 
Niet alleen voor de leden maar ook voor
alle familieleden, vrienden, kennissen,
toekomstige leden en andere supporters
gaan de deuren van de parochiezaal in
Zemst-laar open (Humbeeksebaan 188,
naast de kerk). Vanaf 11.30 tot 15.00 uur
verwachten we er alle Neos BBQ liefhebbers .

krijg je al zin en wil je er zeker bij zijn, schrijf dan in voor deelname,
door storting van 20 € per volwassene of 12 € per deelnemend kind
(tot 12 jaar) op de rekening van Neos Zemst Be 32 0015 2142 4990,
en dit voor 22 juli. Schreef je niet in en krijg je op het laatste ogen-
blik toch nog honger, of komen er nog vrienden die met je willen
meekomen, dan kan dat mits betaling ter plaatse van 23 € per vol-
wassene of 14 € per kind (tot 12 jaar).

Om je aan te zetten ook niet-leden uit te nodigen, vindt je in deze
nieuwsbrief twee informatiekaarten die je kan doorgeven aan wie je
wil.
De Neos-Zemst BBQ is een niet te missen belevenis, zowel lekker als
aangenaam. Wij kijken er naar uit je te mogen begroeten op deze
smakelijke dag.
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Wat voorbij is...

26 mei 2015

FIETSTOCHT

Abdijsite Roosendael 
St.-Katelijne-Waver
De historische abdijsite Roosendael

(15 ha) is verbonden met het
landschapskarakter van de Grote Nete.

Ooit was het een Cisterciënzerabdij, een
centrum voor jeugdvorming, bivakplaats

en sociaal toerisme. 
Toen het seminarie van Mechelen het 

ondersteunen van Roosendael niet langer
als zijn kerntaak beschouwde, nam 

Kempens Landschap het beheer van het
domein over.

Fort Van Duffel 
Antwerpen werd uitgebouwd tot
een versterkte stad met een grote

omwalling en met op enkele 
kilometers daarvan een gordel van

8 forten.
Fort Duffel werd gebouwd in 1886

en had als speci�ek doel het
beschermen van de spoorlijn tussen

Antwerpen en Brussel.

Stadswandeling HASSELT

Op dinsdag 12 mei zijn we onder
een stralende zon, met 55  
deelnemers, op bezoek gegaan naar
Hasselt. Eerst hebben we met
deskundige gidsen de Japanse Tuin
bezocht. We werden ondergedom-
peld in de Japanse cultuur met een
theehuis, een ceremoniehuis en
klaterende waterpartijen. Een sfeer-
scheppende omgeving, waarin al de
zintuigen aangesproken werden.
De gesmaakte lunch had plaats in
een prachtig oud herenhuis in het
centrum. De historische wandeling
heeft ons vele bezienswaardighe-
den en gezellige hoekjes van de
stad laten ontdekken. Hierna was
iedereen vrij om op eigen manier
deze gezellige stad te beleven.
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NIGHT 
OF THE PROMS
Neos nationaal trekt op zaterdag 21

november 2015 naar het Sportpaleis

in Antwerpen voor de 31ste editie

van de “Night of the Proms”.  Neos

Zemst heeft 25 plaatsen gere-

serveerd. Wij opteren voor zitplaat-

sen op het middenplein.

Het ticket met busvervoer en luxe

broodmaaltijd, voorafgaand aan het

concert, = 69 €/persoon.

inschrijving vóór 01 juli 2015 door

storting  van het bedrag op rekening

nr.: Be34 0015 2142 4990 van Neos

Zemst.

2 juni WANDELEN
met “De Semse”

De voorziene wandeling langs de Zenneboorden

werd door het plotse overlijden van onze gids Roger

Van kerckhoven aangepast. Onder leiding van de

gelegenheidsgidsen Albert Cluckers, louis Van

Releghem en Frans Van Steenwinkel werd het een

aangename namiddagwandeling met een gepaste

afsluiter in “De Staminee van de Semse”.

Daguitstap ZEELAND
Dinsdag 25 augustus

Zeeland, "land in zee". Onze noorderburen,
hebben een speciale band met de zee. enkele
van deze typische bezienswaardigheden gaan
we bezoeken.
We kennen allemaal de Zeeuwse mosselen, oesters en kreeften. in Yerseke,
in de Oesterij,  komen we alles te weten over het kweken van deze dier-
tjes, en gaan we ook..... proeven!
De lunch is natuurlijk een supperverse mosselmaaltijd. Voor hen die geen
mosselen eten is er een vleesstoofpotje voorzien. Dit moet vermeld wor-
den bij de inschrijving.
in de namiddag gaan we naar het Watersnoodmuseum. een zeer bijzon-
dere plaats voor de Zeeuwen, met hun strijd tegen de overstromingen van
1953. De rit die we maken door Zeeland zal ook een beeld geven van dit
prachtige stukje Nederland.

Vertrek: 8.00 uur aan parking "Oude School" in Weerde.

Deelname:

52 € leden; 62 € niet leden.
inschrijven door storting op de reke-
ning van Neos Zemst (zie pag. 1) vóór
12 augustus, met vermelding van:
naam deelnemer(s), mosselen of
vlees. 60 deelnemers kunnen aan
deze boeiende reis deelnemen.

Wat nog komen gaat...

4 juni Tentoonstelling
RUBENS PRIVE

Het Rubenshuis concipieerde een expo rond portretten

die Peter Paul Rubens (1577 - 1640) van zichzelf en zijn

familie maatkte. 

een groep Neos-leden van Zemst, o.l.v. Roland De Pauw

brachten een bezoek aan deze prachtige  tentoonstelling.

HERHAL
ING



2015 Organisatie Plaats Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke
Zo 26 juli BBQ Zemst-Laar tot 22 juli albertcluckers@gmail.com  -  0475/568424

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do  6 aug. Fietstocht Rupelboorden tot 30 juli + 40 km leonwilms@skynet.be  -  0476/403187

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di 25 aug. Dagtrip Zeeland tot 12 augustus gust.lut@gmail.com  -  0478/441322 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do 27 aug. Sacco & Vanzetti Berlare tot 10 juni Org. Neos Nat. infoneoszemst@gmail.com - 0496/525899

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di 8 sept. Algemene Vergad. Zemst-Laar tot 2 september Ontbijtbuffet albertcluckers@gmail.com  -  0475/568424

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/22 sept. Seinecruise Afgesloten   vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrij 25 sept. Cirque du Soleil Brussel Expo Afgesloten Org. Neos Nat. leonwilms@skynet.be  -  0476/403187

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/9 oktober St.-Petersburg Rusland Org. Neos Nat. infoneoszemst@gmail.com - 0496/525899

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za 21 nov. Night of The Proms Antwerpen tot 1 juli Org. Neos Nat. leonwilms@skynet.be  -  0476/403187

PETANQUE: 2e en 4e donderdag  - 14 uur  -  WIK Zemst-Laar
Verantw.: leonwilms@skynet.be  -  0476/403187 11 juni   -   25 juni   -   9 juli  -  23 juli

Activiteitenplanner *

*  S
om
mi
ge
 or
ga
nis
ati
es
 zi
jn 
mo
ge
lijk
 on
de
rw
orp
en
 aa
n a
an
pa
ss
ing
 of
 w
ijzi
gin
g

4

DAGFIETSTOCHT

RUPELBOORDEN
Donderdag 6 augustus 2015

(of bezoek met de auto...)

De volgende �etstocht zal ons leiden langs de rivieren Zenne – Rupel – Nete via de Rupelstreek.
Onderweg nemen we de tijd voor een lunchpauze te Boom in “Eetcafé ’t Steencaycken”  en
daarna een geleid bezoek aan het  “Museum Rupelklei” te Terhagen.
De totale afstand bedraagt ca. 40 km.

PROGRAMMA:
10.30 uur: Vertrek met de �ets op de parking aan “cc De melkerij” te Zemst .                       

12.00 uur: lunchpauze in “eetcafé ’t Steencaycken”  -  Hoek 76 - 2850 Boom.

lunch: soep, stoofvlees of vis met frieten en dessert.

14.00 uur: Bezoek aan “museum Rupelklei”  - 

uitbreidingsstraat 33 -  2840 Rumst (Terhagen).

15h30 : Terugtocht

PRIJS : 20 € voor onze leden; 30 € niet-leden.

inbegrepen : lunch zonder drank en rondleiding museum.

INSCHRIJVEN :

Door het bedrag te storten op rekening van Neos Zemst vóór 29 juli 2015. 

Noteer in de mededeling : “Naam + aantal auto of �ets en stoofvlees of vis.”
Belangstellenden die met de auto willen komen zijn ook welkom om 12 uur
aan het “eetcafé ’t Steencaycken”.

Verantwoordelijke voor de tocht : Leon Wilms – 0476/403 187


