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wil…

 Supporters zijn ook welkom!
Data:

9 én 23 april 2015
28 mei 2015

 Voorzitter:

Albert Cluckers

Brusselsesteenweg 41

1980 Zemst

0475 56 84 24

albertcluckers@gmail.com

 Secretariaat:

Joris Desaeger

Windmolenstraat 7

1980 Eppegem

0496/84 75 90

jorisdesaeger@telenet.be

 Rekeningnummer:

Neos Zemst

Iban BE34 0015 2142 4990

Bic GEBABEBB

Penningmeester:

Leon Wilms

 Website

met ALLE nuttige informatie:

www.neoszemst.be

 Nieuwsbrief Neos Zemst

Jaargang 8 - Nummer 8

Februari: onze eigen quiz...

PetanquePetanquePetanque––– en gezelschaps-en gezelschaps-en gezelschaps-

spellennamiddagenspellennamiddagenspellennamiddagen

Onze bezoeken aan museaOnze bezoeken aan museaOnze bezoeken aan musea

en tentoonstellingen...en tentoonstellingen...en tentoonstellingen...

/Ŷ�ĚĞ�ůŽŽƉ�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�ŵĞƌŬĞŶ�ǁ ŝũ�ŚĞĞů�ǁ Ăƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽƉ�ďĞƚƌĞī ĞŶĚĞ�

ƟũĚĞůŝũŬĞ�ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ�ŬƵŶƐƚ- of wetenschappelijke

ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ͘ �' ĞǌŝĞŶ�ŽŶǌĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ǀ ŽŽƌ�ŚĞƚ�ŬŽŵĞŶĚĞ�ũĂĂƌ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ŝƐ͕ �

ŬŽŶĚĞŶ�ĚĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ŶŝĞƚ�ǀ ŽŽƌǌŝĞŶ�ǁ ŽƌĚĞŶ͘ �t ŝũ�ƉŝŬŬĞŶ�ĚƵƐ͕ �ǌŽ�ŵŽŐĞͲ

ůŝũŬ͕�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ͕ �ŶĂĂƌŐĞůĂŶŐ�ǌĞ�ǌŝĐŚ�ĂĂŶĚŝĞŶĞŶ͘ ��Ğ�ŬŽƌƚĞ�ƟũĚ�

ƚŽƚ�ǀ ŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ĚĞĞůŶĂŵĞ�ĞŶ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚĂů�ƌĞůĂƟĞĨ�ŐĞƌŝŶŐĞ�ĚĞĞůͲ

name (meestal minder dan 30 personen) laten ons niet toe een autobus

in te leggen. Dit zou, zelfs als het lukt, voor de deelnemers zeer duur uit-

vallen. Wij organiseren dus, naast toegang en gidsen, eigen vervoer naar-

ŐĞůĂŶŐ�ĚĞ�ƉůĂĂƚƐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘

t ŝũ�ŚŽƉĞŶ�ĚĂƚ�ũƵůůŝĞ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞǌĞ�ĞĞƌĚĞƌ�ƚŽĞǀ ĂůůŝŐĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝͲ

ten kunnen waarderen. Volg dus de aankondigingen hiervan in de

nieuwsbrieven. Iedereen is welkom. Mits afspraken met leden onderling

is verplaatsen meestal geen probleem.

�ůďĞƌƚ��ůƵĐŬĞƌƐ͕ �ǀ ŽŽƌǌŝƩ Ğƌ
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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 te
ďŝĞĚĞŶ�ŚĞĞŌ͘
Rond 9 uur parke-
ren 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"

Namiddaguitstap:Namiddaguitstap:Namiddaguitstap:

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

FLORALIA BRUSSELSFLORALIA BRUSSELSFLORALIA BRUSSELS

hapje eten… U hebt dan
ƚŽƚ�ϭϴ�ƵƵƌ�ĚĞ�ƟũĚ�Žŵ�ŽƉ�
eigen tempo rond te
wandelen. Om 18 uur
ƐƟƉƚ�ƐƉƌĞŬĞŶ�ǁ Ğ�ĂĨ�ĂĂŶ�
de uitgang van de tuin
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”

Op 14 april 2015 maken we een namiddaguit-
stap naar Brussels Floriade͕ �ĞĞŶ�ŵĂĐŚƟŐ�ďůŽĞŵďŽůͲ
lenpark in het kasteel van Groot-Bijgaarden.

t Ğ�ǀ ĞƌƚƌĞŬŬĞŶ�Žŵ�ϭϯ ͘ ϯϬ�ƵƵƌ�ƐƟƉƚ met de auto-
ďƵƐ�ĂĂŶ�ŽŶǌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ�ŽƉƐƚĂƉƉůĂĂƚƐ͗ �ĚĞ�ƉĂƌŬŝŶŐ�
aan het CC d’Oude School (hoek Damstraat-
Dorpsstraat) te Weerde.

Aan de ingang van de tuin worden we opge-
wacht 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

Adreswijzigingen bestuursleden:
Hilda PERSOONS:
Rootputstraat 117 bus 204 — 9100 Sint-Niklaas. Telefoon: 03 76 67 640. e-mailadres: ongewijzigd
Joris DESAEGER:
Windmolenstraat 7—1980 Eppegem. Nieuw e-mailadres: jorisdesaeger@telenet.be. Telefoon en GSM: ongewijzigd
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D ŽĐŚƚ�Ƶ�Ğƌ�ǀ ĂŶ�Žǀ ĞƌƚƵŝŐĚ�ǌŝũŶ�ĚĂƚ�Ƶ�Ăů�ŚĞĞŌ�ŬĞŶŶŝƐ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ŵĞƚ�
ĂůůĞ�ƚŽĞƌŝƐƟƐĐŚĞ�ƚƌŽĞǀ ĞŶ�ǀ ĂŶ�D ĞĐŚĞůĞŶ͕ �ĚĂŶ�ǁ ŽƌĚƚ�ŚĞƚ�ŚŽŽŐ�ƟũĚ�
om mee te doen met de

De Plezante AvondwandelingDe Plezante AvondwandelingDe Plezante Avondwandeling

Vergeet even de rijke historie van de stad met
Margareta Van Oostenrijk en Keizer Karel en ga op
stap met Rudi De Mets, al meer dan 25 jaar over-
tuigde en ervaren stadsgids. Tijdens een gezellige
tocht roept hij het Mechelen op van meer dan 50
jaar geleden.

Tijdens een drietal uren durende wandeling
;ŐĞůƵŬŬŝŐ�ŽŶĚĞƌďƌŽŬĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ĞĞŶ�ĨƌŝƐƐĞ�ƉŝŶƚͿ�ŚĞĞŌ�
hij het over stadsfiguren, dronkenlappen, de pen-
sekrommekens, zware mannen, sukkelaars, straffe 
stoten en af en toe een drama. Hij doet dat in het
onvervalst Mechels en zingt liedjes van weleer. Een
ƐƚƵŬũĞ�ƐƚƌĂĂƩ ŚĞĂƚĞƌ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ǀ ůĞƵŐũĞ�ĐĂďĂƌĞƚ͘ �

Hij komt er ook "met een koud polleke" aan en
spaart noch de kool, noch de geit. Hij neemt u mee
voor een tocht langs de Grote Markt, IJzerenleen,
de Dijle-boorden, de Melaan en het Aartsbisdom.
, ŝũ�ůĂĂƚ�Ƶ�ŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ���ǁ ğƩ Ğ�D ĂƌŐƌŝĞƚ͕ ��͞ ĚĞ�
neus Lauwers”, ’t Schief Smoeltje, Kobe de Potbuis

en anderen.
WƌĂŬƟƐĐŚĞ�ŝŶĨŽ�͗
Wanneer : vrijdag 8 mei 2015
t ĂĂƌ�͗�ƐĂŵĞŶŬŽŵƐƚ�Žŵ�ϭϴ͗ϱϬ�ƐƟƉƚ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�

standbeeld van Opsinjoorke bij het stadhuis op de
Grote Markt te Mechelen.

Elke deelnemer zorgt voor eigen verplaatsing
Kosten : 10 Euro te storten op rekening Neos

Zemst (zie vooraan)
Maximum aantal deelnemers : 30 (dus vlug in-

schrijven is de boodschap)
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Weerspreuk maart
Mist in maart
Water of vorst in mei...

Spreuk van de maand
D ĂĂŬ�ŚĂĂƐƚ�ĂůƐ�ũĞ�ƟũĚ�ŚĞďƚ͕
�ĂŶ�ŚĞď�ũĞ�ƟũĚ�ĂůƐ�ũĞ�ŚĂĂƐƚ�ŚĞďƚ͘

Stadswandeling:Stadswandeling:Stadswandeling:

HASSELTHASSELTHASSELT

Op dinsdag 12 mei organiseren we een daguitstap
naar Hasselt.

Al in 1232 kreeg Hasselt de stadsrechten en in 1839
werd het de hoofdstad van de provincie Limburg.

Leuke winkelstraten, gezellige terrasjes, ontspan-
nend groen, modemuseum, Hasseltse speculaas, jene-
vermuseum, 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 aange-
sproken 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 Hasseltse 
speculaas in het "Theatercafé" van het Cul-
tuurcentrum.

 10.30 uur - 12 uur: begeleid bezoek Japanse
Tuin.

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

 14.30 uur - 16.30 uur: begeleide stadswande-
ling.

 16.30 uur - 18 uur: vrij stadsbezoek, winkelen,
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.


