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A
ls nieuwe voorzitter
van Neos Zemst wil ik
hierbij mijn dank uit-
drukken aan mijn

voorganger, erevoorzitter Louis Rey-
dams en aan het huidig bestuur. Sa-
men slaagden zij erin Neos Zemst in
5 jaar op de kaart te zetten. De ver-
eniging werd en is een referentie voor
de bezige senioren in Groot-Zemst,
op zoek naar vriendschappelijke ac-
tieve ontspanning.

H
et huidig bestuur en
ikzelf zullen met ver-
eende krachten de in-
geslagen weg nog suc-

cesvoller proberen te maken.

U
iteraard is een vereni-
ging, zelfs met gemoti-
veerd bestuur, niets
zonder talrijke en goe-

de actieve leden. Wij zijn sinds enke-
le dagen over de kaap van 170
“Neossers” in Zemst. Het is voor ons,
het bestuur, dan ook uiterst belangrijk
zo goed mogelijk te kunnen inspelen

op wat jullie interesseert. Vul dus al-
len het enquêteformulier in dat je bij
de laatste nieuwsbrief kreeg. Ook al
kunnen alle individuele verzuchtin-
gen niet altijd voldaan worden toch
houden wij, bij het opmaken van de
planning voor volgend activiteitsjaar,
zoveel mogelijk rekening met de ge-
formuleerde voorstellen.

D
ank bij voorbaat voor
jullie medewerking
hiervoor. Het bestuur
en ikzelf hopen jullie

talrijk te mogen ontmoeten op onze
activiteiten en jullie ook daarna tevre-
den zien huiswaarts keren.

L
aat Neos echt de plaats
zijn waar ondernemende
senioren zich thuis voe-
len.

Albert Cluckers,
voorzitter

SAMEN VOORUIT !
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WEETJES

De autobus voor onze deel-
name aan “Grüsse aus Wien”
op 16 maart vertrekt op de par-
king aan het CC d’Oude School
(Dorpsstraat) te Weerde om
14.50 uur stipt. Vierentwintig
leden gaan meegenieten van
heerlijke muziek en een gezellig
samenzijn. Er wordt ook voor
de inwendige mans gezorgd...

De deelnemers aan de
“Passieconcerten” te Grimber-
gen worden door ons bestuurs-
lid Rosa op 24 maart om 16.30
uur aan de basiliek opgewacht.
Daar ontvangen ze van haar de
toegangstickets.

Onze vierdaagse Moezelreis
van dinsdag 23 april tot vrijdag
26 april 2013 komt stilaan na-
derbij.

Het programma is zo goed
als klaar en ziet er grotendeels
uit als volgt:

Dinsdag 23 april: om 7.30 u
vertrek aan de parking d’ Oude
school in Weerde en vervolgens
via Luik, Verviers, Sankt -Vith,
Wittlich, Bernkastel (bezoek en
middagmaal) en nadien naar
Schloss-Hotel Petry voor ka-
merverdeling en kennismaking,
diner in het hotel.

Woensdag 24 april: na het
ontbijt vertrek naar Burgruine
Rheinfels in Sankt-Goar

(bezoek) en lunch aan de Lore-
ley, daarna naar Boppard en op
de terugweg wijnproeverij.

’s Avonds wordt ons een
Moselländisch Büffet voorge-
schoteld.

Donderdag 25 april: bezoe-
ken we Cochem om een stads-
rondrit te maken, na de lunch
bezoek aan Cochem winkelcen-

trum en een boottrip op de
Moezel.

’s Avonds een Schlemmer-
menu in het hotel.

Vrijdag 26 april: na het ont-
bijt worden de valiezen gepakt,
en na de middag keren we terug
huiswaarts. Terug in Weerde
rond 19.30 u.

Regeling Saldo:

Gelieve het saldo ten laatste
vóór 1 april 2013 te storten op
rekening van Neos Zemst:
IBAN BE34 0015 2142 4990
BIC GEBABEBB (gelieve je
naam te vermelden).

De volledige prijs voor een
tweepersoons luxe-kamer is €
330 per persoon. Die voor een
eenpersoonskamer en een twee-
persoons standard-kamer is €
315 per persoon.

Voor het saldo dient u dus
uw voorschot af te trekken.

In de loop van april volgen
nog bijkomende programmage-
gevens.

Voor eventuele bijkomende
informatie mag je gerust contact
nemen hetzij telefonisch 015 61
39 71 of GSM 0496 55 51 30 of
via e-mail vanroostvan-
praet@scarlet.be

WEETJES
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af de straat bekijken
we het Steen. Aan de
overkant stond de wa-
termolen aan de her-
berg het Rubenspen-
seel. We passeren ook
de Mannaertshoeve en
zakken zo terug af naar
Elewijt.

Onder leiding van
onze gids Roger Van
Kerckhoven zullen we
meegenomen worden

De volgende wan-
deling gaat van Elewijt
naar Weerde en terug.

Bijeenkomst om
13.30 uur aan de kerk
van Elewijt.

Via rustige wegen
wandelen we op een
gezapig tempo naar
o.a. de ruïne van de
sluistoren, langs het
Zennepad naar de
Steenvaartdreef. Van-

WANDELING met Neos Zemst
Dinsdag 26 maart 2013

Voordracht dinsdag 19 maart 2013:

“Het XXste transport naar Auschwitz"
Op 19 april vertrekt

vanuit de Dossinkazerne
in Mechelen het XXste
transport met 1631 jood-
se mannen, vrouwen en
kinderen richting
Auschwitz. Gewapend
met één revolver, een
stormlamp en rood zijde-
papier slagen 3 jonge
mannen erin deze trein te
doen stoppen tussen
Boortmeerbeek en
Haacht en 17 gevange-
nen te bevrijden.

De spreekbeurt be-
handelt de ontsnappin-
gen uit het XXste
transport, hoe het
transport werd samenge-
steld en wat de overgrote
meerderheid van de ge-
deporteerden te wachten
stond. De toehoorder

wordt geconfronteerd
met de raciale vernieti-
gingsdrang van de nazi's
en hoe sommigen daar-
aan ternauwernood wis-
ten te ontsnappen.

Mark Van den
Wijngaert is emeritus
hoogleraar Hedendaagse
Geschiedenis aan de
HUBrussel. Zijn specia-
lismen zijn de Duitse
bezetting, de naoorlogse
Belgische politiek, de
monarchie en de interna-
tionale politiek vanaf
1945 "

De voordracht heeft
plaats op dinsdag 19
maart 2013 om 14 uur
in zaal Amadeus,
Zemst-Bos.

Uluru

Monument te Boortmeerbeek

naar de 17de eeuw, de
tijd toen de grote mees-
ter Rubens hier ver-
toefde en hij nieuwe
inspiratie opdeed als
schilder van landschap-
pen en openlucht-
taferelen. Opnieuw
zullen we heel wat we-
tenswaardigheden kun-
nen opsteken.

We voorzien terug
aan de kerk te zijn zo

rond 16.30 uur waarna
we in café “In Den
Prins” nog kunnen na-
genieten.

Hoe deelnemen?
Gewoon op tijd zijn
aan de kerk in Elewijt
en vrienden, familie,
buren en een goed hu-
meur meebrengen.. De
deelname aan de wan-
deling is gratis.
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Petanque– en gezelschapsspellennamiddagen...

Onze petanquena-
middagen gaan nog al-
tijd door aan het WIK-
lokaal, Spiltstraat te
Zemst-Laar.

Waar is dat WIK-
lokaal? Heel eenvoudig:
in dezelfde straat als
zaal Amadeus. U rijdt
verder door naar Zemst-
Laar en op uw rechter-

kant ziet u de school
met daarnaast het WIK
-lokaal. Tijdens het
petanquen kan men er
even uitrusten op de
banken die er staan.
Wordt het weer slecht
dan kan men binnen in
het lokaal voor een
babbel en een drankje.

Sinds kort is er ook

Ons fotoalbum

mogelijkheid om te
kaarten of om een ge-
zelschapsspel te spe-
len.

Nieuwsgierig? Kom
dan even langs op de
tweede en vierde
donderdag van de
maand, telkens vanaf
14 uur. En het einde?
Er staat geen einduur

op… “Ik heb geen bal-
len!” Wij hebben er
voor u…!

Surf ook eens naar
onze website:

www.neoszemst.be

Surf voor
het jaarverslag 2012
naar onze website en
klik op het tabblad
“Foto’s en films”.


