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Neos Zemst heeft 14 kaarten kun-
nen bemachtigen voor zitplaatsen op
de tribune in de Keizerstraat ter gele-
genheid van de Hanswijkcavalcade
die door Mechelen trekt op 1 septem-
ber, in de namiddag. Het is een enige
gelegenheid om deze processie, die
eens om de 25 jaar uitgaat, vanop een
comfortabele plaats te zien voorbij
stappen.

De kaarten kosten 12 € per per-
soon en zijn te bekomen door beta-
ling op het rekeningnummer van
Neos Zemst. Zij zullen u toegestuurd
worden.

Haast u want er zijn slechts 14
kaarten over en de tribune is vol…

We geven deze kaarten uiteraard
alleen maar aan leden van Neos
Zemst! Het is een dienst aan onze le-
den...

We naderen onze zesde verjaar-
dag. Dat betekent ook dat uw ver-
trouwde nieuwsbrief vanaf volgende
maand aan de zevende jaargang be-
gint en dus in een nieuw kleedje zal
steken, maar nog altijd boordevol met
boeiende activiteiten! Iets om naar uit
te kijken dus...

Ons groepje dat meedoet aan pe-
tanque en gezelschapsspelletjes
groeit. Heb je ook zin om mee te
doen? Geen probleem! We komen
samen in het lokaal van de WIK,
Spiltstraat 280 in Zemst-Laar (bijna
in het dorp zelf) en dit om 14 uur. Dit
zijn de komende data: donderdag 23
mei, 13 en 27 juni, 11 en 25 juli
2013. Data vanaf september leest u in
de volgende nieuwsbrief. U bent in
ieder geval hartelijk welkom!

Vergeet ook onze jaarlijkse fami-
liale barbecue niet op 4 augustus in
d’Oude School in Weerde. Met de
opbrengst kunnen we deze nieuws-
brief verder blijven samenstellen en
verspreiden onder onze leden.

Wistjedatjes...
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WEETJES

Het 535 ha grote Hallerbos
biedt verscheidene mogelijkhe-
den om in alle rust te genieten
van moeder natuur.

In de lente bedekken duizen-
den boshyacinten de bodem
met een dik blauw bloementa-
pijt

Wij gaan de hyacintenwan-
deling doen met een gids. Deze
wandeling is 7 à 8 km, vlak en
gemakkelijk.

Na de wandeling genieten
we van een broodmaaltijd met
streekspecialiteiten.

Wandeling Hallerbos prak-
tisch voor Neos Zemst:

Vertrek: 14 u. met de auto-
bus op de parking d' Oude
School, Dorpstraat in Weerde

Programma:
15 u. vertrek wandeling met

gids aan de "Achtdreven" aan
het Hallerbos in Halle.

17 u. einde begeleide wande-
ling

17.30 u. broodmaaltijd

Snel inschrijven:
door betaling van 27€

(leden) en 32€ (niet leden) op
rek. Neos Zemst BE34 0015
2142 4990 vóór 28 april. Er
zijn 50 plaatsen voorzien.

In deze prijs is weer alles
inbegrepen: vervoer, gids, maal-
tijd en drank.

Het wordt een gezonde, rus-
tige wandeling genietend in dat
mooie bos in Halle.

Welkom!

Wandeling in het Hallerbos
Dinsdagnamiddag 7 mei 2013



Pagina 3

The Wizard of OZ
Donderdag 29 augustus om 21 uur

Derde Neos Zemst wandeling
Dinsdag 11 juni 2013

Onze volgende
NEOS Zemst wande-
ling situeert zich in
Hofstade en kreeg als
naam “AMBROOS”-
wandeling.

Plaats van bijeen-
komst is de kerk van
O.L.V. van Goede Bij-
stand.

Van daaruit wande-
len we naar het W.Z.H.
Ambroos in de Mui-
zenstraat waar Sylvie
De Vuysere (directeur
Zorg) ons het nieuwe
woon- en zorgtehuis
van de Emmaüsgroep
zal voorstellen.

Langs de H. Geest-
hoeve komen we aan
de Leuvense Vaart.
Aan de overkant van
het kanaal hebben we
het dierenpark Planc-
kendael met het nieu-

we olifantenverblijf.
We zien de Ambroos
(spoor)brug, komen
voorbij de Ambroos-
hoeve en wandelen
vervolgens tot aan het
Ambrooskasteel, wel-
licht het oudste kasteel
van Hofstade.

Tijdens onze wan-
deling ontmoeten we
verder een paar keer de
Ambroossteenweg met
o.a. de Bollebaan of
Liefkensdreef. Via een
pad naast de spoorweg
en Hofstadeveld gaan
we naar het kasteel
Van den Nieuwenhui-
zen en komen zo terug
in Hofstade dorp waar
we in café Ontmoe-
tingscentrum (begin
Zemstesteenweg) bij
een Ambrozijntje kun-
nen nagenieten van de-

ze wandeling (rond
16.30 u., ook niet-
wandelaars zijn dan
welkom!).

Zoals steeds is Ro-
ger Van Kerckhoven
onze welbespraakte
gids met de nodige uit-
leg en ongekende ver-
halen.

Ambrooswandeling
praktisch met Neos
Zemst:
- dinsdag 11 juni 2013
- Start: 13:30 uur aan
de kerk van Hofstade
- Einde wandeling:
rond 16:30 uur + na-
praten
- Afstand: 6 à 7 km
langs goed bewandel-
bare wegen.
- Deelname is gratis. U
hoeft niet in te schrij-
ven.

De vaste scène op het
Donkmeer is een van
de mooiste openlucht-
theaters in Europa. Het
podium biedt kansen om
indrukwekkende decors
op te bouwen en te tove-
ren met water, lucht en
vuur. Neos Nationaal
reserveerde één verto-
ning van de nieuwste

Festivalproductie: “The
Wizard of Oz”.

Festivaria neemt u
graag mee op de
“yellow brick road” naar
het Magische Land van
Oz, waar niets is wat het
lijkt, waar droom en rea-
liteit verrassend in el-
kaar verweven zijn. Een

fantasiefeest voor groot
en klein, een kleurrijk
muzikaal spektakel vol
betovering en emoties…

“The Wizard of Oz”
praktisch met Neos
Zemst:

We reserveerden 25
plaatsen voor onze
plaatselijke vereniging.

Leden betalen € 63
(ticket, busvervoer, drie-
gangenmenu), niet le-
den: € 68 te betalen op
rekening van Neos
Zemst (zie vooraan) en
dit absoluut vóór 8 mei
2013. De vroege in-
schrijving is noodzake-
lijk voor de regeling van
de bus en het restaurant!
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Op 18 juni organi-
seren wij een daguit-
stap naar de koekjes-
fabriek van Jules De-
strooper, in Lo, en
een geleid bezoek aan
Ieper en ommeland.

Wij vertrekken om
7.30 u. op de parking
aan de Oude School in
Weerde.

Om 9.30 u. worden
wij bij Jules De-
strooper verwacht voor
rondleiding en degus-
tatie.

Al is WO I in de
streek rond Ieper niet
weg te cijferen, toch
gaat de tocht NIET
over de oorlog. Er zal
vooral aandacht be-
steed worden aan de
geschiedenis van de
streek en de stad, die
tot lang voor de Ro-
meinen terug gaat.

De prijs is 52 €
voor leden en 62 €
voor niet-leden. In de
prijs is de reis, het
middagmaal en de bo-
terhammen (‘s avonds)

Daarna volgt een
korte wandeling in de
historische gemeente
Lo (Julius Caesar zou
er geslapen hebben).

Om 12 u. is er een
driegangenmenu voor-
zien.

Om 14 u. volgt een
rondrit door het land
van Ieper met vrije tijd
in de stad.

Tenslotte zijn er om
18.30 u. voor iedereen,
nog 2 belegde boter-
hammen voorzien.

Terug in Weerde
rond 21 u.

inbegrepen samen met
frisdranken en wijn ‘s
middags en 2 tassen
koffie/thee ‘s avonds.
De prijs is dus ALL-
IN !

Inschrijven:
door storting op reke-
ning van NEOS-Zemst
IBAN BE34 0015
2142 4990 BIC GE-
BABEBB vóór 31
mei 2013. Wees er
vlug bij, de plaatsen
zijn beperkt !

Veel plezier!

Lekkere koekjes en meer...
Dinsdag 18 juni 2013

Computerperikelen?
Vanuit het secretari-

aat sturen we soms
herinneringen of be-
langrijke mededelin-
gen per mail naar on-
ze leden die bij hun
inschrijving een e-
mailadres hebben op-
gegeven.

Leden zonder com-
puter hoeven zich geen
zorgen te maken: bij
belangrijke mededelin-
gen worden ze met een
papieren exemplaar
of telefonisch verwit-
tigd.

Soms krijgen we

DER nodig. Dat is een
gratis programma dat
je van internet kan
downloaden:
http://ww.adobe.com/be/
Kies: Nederlands en
zoek “Downloaden”.
Klik op “Adobe Rea-
der” en installeer het.

echter de reactie dat de
bijlage bij een mail
niet kan geopend wor-
den. Vanuit het secre-
tariaat sturen wij alleen
bijlagen in pdf-
formaat. Om die bijla-
ge dan te kunnen zien
heb je ADOBE REA-


