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In de eerste plaats hartelijk dank
aan al diegenen die het enquêtefor-
mulier hebben ingevuld en terugbe-
zorgd. Wij kregen respons van de
helft van de leden, wat zeer goed is.

De resultaten worden verwerkt en
zullen ons leiden bij het opstellen van
het programma voor volgend
werkingsjaar. Wij doen ons best om
zoveel, en voor zo ver, mogelijk met
jullie voorstellen rekening te houden.

Gezien onze vereniging de laatste
tijd zo sterk aangroeit kunnen wij,
helaas, momenteel enkel nog nieuwe
leden aanvaarden voor zover zij in-
woners zijn van de fusiegemeente
Zemst. De beperking is het gevolg
van praktische parameters. De huidi-
ge leden, die van over de gemeente-
grenzen komen blijven uiteraard lid,
ook de volgende jaren.

Onze federale overheid en de ge-
meenten willen in 2014 grootse her-
denkingen houden aan het begin
van WO I, dan honderd jaar geleden.

De heemkundige kring “ De Sem-
se” ijvert, in zeer nauwe samenwer-

king met onze gemeente, om deze
verjaardag op een historisch gedocu-
menteerde manier in Zemst te herden-
ken.

Via de heemkundige kring zoekt
men inwoners van de fusiegemeente
Zemst die personen zouden willen
bezoeken die nog herinneringen aan
de eerste wereldoorlog zouden heb-
ben. Het gaat vooral om kinderen en
kleinkinderen of andere familieleden
die nog verhalen of documentatie
hebben overgeërfd van de ooggetui-
gen van die tijd, die nu, helaas, allen
overleden zijn. Het zou goed zijn
mochten er vrijwilligers uit ieder van
de deelgemeenten gevonden worden.

Belangstellenden kunnen zich bij
mij aanmelden (015/611221 of albert-
cluckers@gmail.com). De vrijwil-
ligers zullen tijdens een voorberei-
dende vergadering de nodige infor-
matie (namen, plaatsen, manier van
werken) krijgen om de informatiever-
zameling tot een goed eind te bren-
gen.

Weetjes van de voorzitter...
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WEETJES

Ook in onze enquête kwam
duidelijk tot uiting dat heel wat
leden houden van een vroege
dauwwandeling.

Nietegenstaande de wande-
ling toch rustig verloopt en geen
kilometervreter is, zijn er leden
die de tocht toch niet kunnen
uitstappen. Zij willen echter wel
graag de gezelligheid van het
ontbijt met spek en eieren
meemaken. Daarom kunnen zij
op 16 april tegen 9 uur samen-
komen aan HET HOF VAN
LAAR in Zemst-Laar.

De wandelaars verzamelen
op 16 april aan de Konijnen-
straat in Hombeek om 6.30 uur.
De Konijnenstraat is het straatje
rechts in de Hoogstraat in
Zemst, net vóór het kasteel Van
Releghem. Let op: dat is NIET
het OCMWgebouw!

Ons lid Jeanne Peeters bege-
leidt ons door het gebied als
ervaren gids van Natuurpunt en
vertelt ons wat de natuur daar te
bieden heeft.

Deelnameonkosten:

Dauwwandeling + ontbijt
spek en eieren: leden € 13 (niet-
leden € 16).

Alleen ontbijt spek en eieren:
leden € 12, niet-leden € 15).

Bedrag te storten op de reke-
ning van Neos Zemst vóór 9
april 2013.

Dauwwandeling én
ontbijt met spek en eieren

Alleen ontbijt met spek en eieren

of
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Uit ons Neos Zemst-album...

Wat staat er nog op het programma?

Petanque, kaartspel,
gezelschapsspel,… op
11 april en op 23 mei
2013.

Onze reis naar de
Moezel van 23 april tot
26 april 2013.

Daguitstap met au-
tobus naar Ieper op 18
juni 2013. Meer daar-
over in de volgende
nieuwsbrief. Het gaat
hier over het bezoek aan

het middeleeuwse Ieper.

Verder nog te plan-
nen: fietstocht.

Onze familiale bar-
becue op 4 augustus.
Wie kan ons prijzen voor
onze tombola bezorgen?
Neem contact op met
Joris (adres zie vooraan).

De activiteiten van
mei vindt u in de volgen-
de nieuwsbrief….
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Neos Zemst heeft weer spetterende activiteiten op
zijn palmares. Het bezoek aan Alfacam en de
luchthaven van Deurne bracht een bomvolle dub-
beldekbus leden bij elkaar. Op 16 maart reden 24
leden naar de Singel in Antwerpen voor de heerlij-
ke muziek van “Grüsse aus Wien” (laatste 3 foto’s).


