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Wistjedatjes
Op 21 mei staken onze bestuursleden de hoofden

bij elkaar om een knap jaarprogramma 2013-2014 in
elkaar te steken. De resultaten van de enquête wer-
den nog maar eens besproken en aan de hand daar-
ǀ ĂŶ�Ŭǁ ĂŵĞŶ�ǀ ĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ƚŽƚ�
stand. Hoe het nieuwe jaarprogramma er uit ziet,
kunt u vernemen op onze algemene vergadering van
dinsdag 1 oktober. U verneemt daar nog wel meer
over in een volgende nieuwsbrief.

En in die nieuwsbrief verneemt u ook nog meer
over de inschrijving voor de Seniorendag van de ge-
meente Zemst. We reserveerder nu ook al plaatsen
voor “Grüsse aus Wien”(15/03/2014) en zelfs 50
plaatsen voor de Musical 14-18 in de Nekkerhal te
Mechelen (19/04/2014). Maar zoals gezegd: u hoort
ĚĂĂƌ�ǌĞŬĞƌ�ƟũĚŝŐ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�Žǀ Ğƌ͊

Vervolg bladzijde 4

IN MEMORIAM...
Guido MOENS

Echtgenoot van
Louisa COOREMANS

Geboren op 21 juli 1951 te
Dendermonde en overle-
den op 30 mei 2013 te
Leuven.

“Als we met iets kunnen
helpen, moet ge ‘t maar
zeggen, hé!”… We hebben

ŚĞƚ�ŚĞŵ�ĚŝŬǁ ŝũůƐ�ŚŽƌĞŶ�ǌĞŐŐĞŶ͘ ��ůƟũĚ�ďĞŚƵůƉǌĂĂŵ͕ �
nooit was hem iets te veel… Hij had nog zoveel
plannen. En dan gebeurt het onverwachte. Guido,
we zullen je heel hard missen!

We bieden Louisa en de familie onze oprechte
deelneming aan.

Wandeling Hofstade 11 juni 2013
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Dinsdag 9 juli 2013

Eerste familiedag: Planckendael

Op 9 juli gaan we samen met kinderen, kleinkin-
deren en/of vrienden/familie naar het dierenpark
in Planckendael.

In groep (minstens 15 personen) kunnen we ge-
ŶŝĞƚĞŶ�ǀ ĂŶ�ŬŽƌƟŶŐĞŶ͘ ��ĞŶƐ�ďŝŶŶĞŶ��ŬĂŶ�ŝĞĚĞƌ�ǌŝũŶ�
eigen weg gaan of samen met bekenden een wan-
deling maken door dit mooie park en langs won-
derlijke dieren. U gaat weer terug huis-
waarts wanneer u verkiest.

Wij komen samen voor de
ingang van het park, om
13.30 u. Iedereen reist er
naartoe met eigen midde-
len (auto, bus, boot, fiets, 
te voet). Uitleg over de
ďŽŽƩ ŽĐŚƚĞŶ�ǀ ĂŶĂĨ�ŚĞƚ�ƐƚĂƟŽŶ�
van Mechelen en terug vindt u op
het internet.

De prijzen zijn de volgende (bij minstens 15 be-
talende deelnemers):

Kinderen tot 3 jaar: ŐƌĂƟƐ
Kinderen 3 t/m 17 jaar: € 14.50
Volwassenen (18 +): € 21.00
60 + en studenten (18+ op vertoon van de stu-

dentenkaart): € 14.50
Andersvaliden: € 14.50
Begeleiders andersvaliden: ŐƌĂƟƐ

Indien u, of één of meer van uw reisgezellen,
houder bent van een abonnement voor Plancken-
dael, gelieve dan uw deelname, of die van de be-
trokken personen, te melden aan de penning-
meester:

leonwilms@skynet.be.
h�ŚŽĞŌ�;ĞŶͬ ŽĨ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŚŽĞͲ

ven) dan echter NIET te betalen. Wij
willen wel graag, om organisatorische

redenen, weten wie meegaat.

Dit is een heel mooie gelegenheid
om samen met vrienden en familie
eens een mooie namiddag te bele-

ven, op eigen ritme en volgens ieders
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘��ĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŝƐ�ŽƉĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ůĞĚĞŶ�

en niet-leden aan dezelfde prijzen, zoals eerder
vermeld.

/ŶĚŝĞŶ�Ƶ�ŵĞĞ�ǁ ŝůƚ ͕ �ƐĐŚƌŝũĨ�ĚĂŶ�ŝŶ�ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�
vóór 30 juni op rek. BE34 0015 2142 4990 van
Neos Zemst. ' ĞůŝĞǀ Ğ�ďŝũ�ĚĞ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ŽƉ�ƚĞ�ŐĞǀ ĞŶ�
hoeveel kaarten van iedere soort (zie hierboven) u
wenst.

De kaarten zelf worden u op 9 juli aan de ingang
van het park overhandigd.

Petanque en ontspanningsnamiddagen

Wegens het succes van deze namiddagen geven
we hier de volgende bijeenkomsten weer:

Juli: 11 en 25
Augustus: 8 en 22
September: 12 en 26

We komen steeds samen om 14 uur
aan het lokaal van de WIK, Spiltstraat 280
te Zemst-Laar. U gaat naar huis wanneer
u dat zelf verkiest. Meestal spelen we tot
17 uur.

t ŝĞ�ŵĞĞ�ŵĞƚ�ĚĞ�ďĂůůĞŶ�ŐŽŽŝƚ ͕ �ŚŽĞŌ�Ğƌ�ǌĞůĨ�ŐĞĞŶ�
mee te brengen: we zorgen er wel voor dat u kunt
meespelen.

Wie wil kan ook kaarten of een of ander
tafelspel spelen. Dat doen we trouwens
ĂůƟũĚ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ǁ ĞĞƌ�ŶŝĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚ�Žŵ�ƚĞ�ƉĞƚĂŶͲ
quen. In het WIK-lokaal kunnen we gebruik
maken van koffie/thee/water/bier:… We 

zullen er dus niet uitdrogen!
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Zondag 4 augustus 2013

Onze jaarlijkse familiale barbecue
d’Oude School Weerde van 11.30 uur tot 15 uur

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we op 4

ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ŽŶǌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ�ŚĞĞƌůŝũŬĞ�ďĂƌͲ

becue in d’Oude School in Weerde (Damstraat) en

dit van 11.30 uur tot 15 uur.

Wij nodigen u dan ook uit om met uw familie,

ǀ ƌŝĞŶĚĞŶ͕ �ďƵƌĞŶ͕ ͙ �ĂĂŶ�ĚĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ĚĞĞů�ƚĞ�ŶĞͲ

men. Het is natuurlijk de bedoeling om geld in het

laatje van onze verenigingskas te brengen. Met de

opbrengst kunnen we deze nieuwsbrief verder bij u

in de huiskamer brengen. Verder dragen we bij aan

ǀ ĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�ǁ Ğ�ǀ ŽŽƌ�Ƶ�ŽƌŐĂŶŝƐĞͲ

ren. Met andere woorden: we besteden de gelden

ten voordele van onze leden.

Zoals ieder jaar organiseren we ook een tombo-

la ƟũĚĞŶƐ�ŽŶǌĞ�ďĂƌďĞĐƵĞ͘�D ŝƐƐĐŚŝĞŶ�ŚĞĞŌ�Ƶ�ƌĞůĂƟĞƐ�

met firma’s of zakenmensen die door uw vraag wel 

een mooie prijs willen schenken. We zijn er u dank-

baar voor! Geef een seintje aan een bestuurslid en

die komt wel langs om de schenking op te halen.

Wat bieden wij u? �ĞŶ�ĂƉĞƌŝƟĞĨ͕ �ĞĞŶ�ƌƵŝŵĞ�ŬĞƵͲ

ze aan het groentebuffet, een gemarineerde spie-

ring, een saté en een hamburger, brood, een des-

sertbuffet met koffie of thee zijn in de prijs inbe-

ŐƌĞƉĞŶ͘ � �Ăǀ Ă� ;ďƵŝƚĞŶ�ŚĞƚ�ĂƉĞƌŝƟĞĨͿ͕� ǁ ŝƩ Ğͬ ƌŽĚĞ�

wijn, bieren, frisdranken en koffie/thee (buiten het 

menu) zijn eveneens te verkrijgen, maar niet in de

prijs inbegrepen.

Deelnameprijs: voorinschrijving: volwassenen:

20 euro, kinderen tot 12 jaar: 12 euro. Op 4 augus-

tus: volwassenen: 23 euro, kinderen tot 12 jaar: 14

ĞƵƌŽ͘ �h�ŚĞĞŌ�Ğƌ�ĚƵƐ�ĂůůĞ�ǀ ŽŽƌĚĞĞů�ďŝũ�Žŵ�ƟũĚŝŐ�ŝŶ�ƚĞ�

schrijven…

Voorinschrijven: ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ƚŽƚĂůĞ�

bedrag op de rekening van Neos Zemst (zie num-

mer vooraan in de nieuwsbrief) en dit vóór 21 juli

2013. Vermeld aantal kinderen/volwassenen a.u.b.
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Dinsdag 6 augustus
FIETSTOCHT naar DE PLANTENTUIN VAN MEISE

Wistjedatjes… vervolg van bladzijde 1

Wist je dat je langs ĚĞ�ǁ ĞďƐŝƚĞ�ǀ ĂŶ�E ĞŽƐ�E ĂƟŽͲ
naal: www.neosvzw.be ook kan intekenen voor
ĂůůĞƌůĞŝ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�ŶŝĞƚ�ĚŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ�
vereniging geprogrammeerd zijn? Het enige ver-
schil is dat je daarvoor dan niet bij een bestuurslid
moet zijn om in te schrijven. Dat doe je dus recht-
ƐƚƌĞĞŬƐ�ǀ ŝĂ�ĚĞ�ǁ ĞďƐŝƚĞ�ŵĞƚ�EĞŽƐ�E ĂƟŽŶĂĂů͘ Je mag
dus ook niet betalen op ons rekeningnummer. Alle
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ƐƚĂĂƚ�ŽƉ�ĚŝĞ�ǁ ĞďƐŝƚĞ͘

Wat is dat vierkantje daar links onderaan op de
eerste pagina??? Dat is een QR-code. Een QR-code
is een bepaald type tweedimensionale streepjesco-

de die in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave, een
dochteronderneming van het Japanse bedrijf Den-
ƐŽ͘ ��Ğ�ůĞƩĞƌƐ�Y Z�ǌŝũŶ�ĞĞŶ�ĂŅŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�Y ƵŝĐŬ�ZĞƐͲ
ponse ("snel antwoord"). Met de nieuwe GSM-
toestellen, smart-phones,… kan je deze code scan-
nen en dan zie je op het toestel een tekst. Die tekst
kan een website zijn of een tekst met uitleg. Die
codes worden tegenwoordig veel gebruikt in mu-
sea. Scan je de code dan krijg je uitleg over het ten-
toongestelde beeld, schilderij,… Heb je zo’n toestel
met QR-code-scanner? Probeer het eens en dan
weet je wat er staat...

DEZE ACTIVITEIT IS OOK MET DE AUTO MOGELIJK

(zie verder)

De wieg van de plantentuin stond in het hartje van
Brussel ͕ �ŽƉ�ĚĞ�, Žĩ ĞƌŐ͕�ŵĂĂƌ�ĚĞǌĞ�ϭϴĞ-eeuwse
tuin moest plaats ruimen voor de grote industriële
tentoonstelling van 1830. Om de verzamelingen te
redden werd de “Koninklijke Maatschappij van
kruid-, bloem- en boomkwekerijen der Nederlan-
den” opgericht. Die legde een nieuwe tuin aan in
het, toen nog, landelijk gebied nabij het huidige
E ŽŽƌĚƐƚĂƟŽŶ͘ ��ĞǌĞ�ƚƵŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ǀ ĂŶĚĂĂŐ�ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�
gekend als “De Botanique”.

E Ă�ĚĞ�ŽŶĂĬ ĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ǀ ĂŶ��ĞůŐŝģ�ǀ ĞƌƐĐŚŽŽĨ�ĚĞ�
aandacht naar het botanisch onderzoek van Mid-
den-Afrika en naar de tuinbouw.

Wegens plaatsgebrek moest de plantentuin op-
nieuw verhuizen. De Belgische Staat kocht in 1938
het Domein van Bouchout. Hier woonde tot haar
ĚŽŽĚ�;ϭϵϮϳ Ϳ͕��ŚĂƌůŽƩ Ğ͕�<ĞŝǌĞƌŝŶ�ǀ ĂŶ�D ĞǆŝĐŽ�ĞŶ�ǌƵƐ�
van koning Leopold II. Er werd een nieuw gebouw
opgericht om de bibliotheek en het herbarium in
onder te brengen. Het plantenpaleis werd ge-
bouwd omstreeks 1958 en in 1965 opengesteld
voor het publiek.

Route-info
De totale afstand Zemst tot Meise (Plantentuin),
heen en terug bedraagt ca. 45 km. Omwille van het
“groot” aantal kilometers en de mooie bestemming
maken we er een dagtocht van, zodat we de af-
ƐƚĂŶĚ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƌƵƐƟŐ�ƚĞŵƉŽ�ŬƵŶŶĞŶ�ĂŇĞŐŐĞŶ�;ǁ Ğ�
rijden niet sneller dan 15 km per uur). Best een
drankje meenemen voor onderweg.

Vertrek
Aan de ingang van het rusthuis Releghem, Linde-
straat te Zemst om 9.30 uur.

Eten
Rond 12 uur nemen we in het restaurant
“Oranjerietaverne” van de Plantentuin een brood-
jeslunch: malse sandwiches belegd met verschillen-
de soorten charcuterie, salades en kaas. Elk bordje
ǁ ŽƌĚƚ�ĂĨŐĞǁ ĞƌŬƚ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƐĐŚŝũł Ğ�ƚŽŵĂĂƚ�ĞŶ�ĞĞŶ�
blaadje sla. Aanvullend wordt ook een mandje met
koffiekoeken op tafel geplaatst. Koffie en thee zijn 
ŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ŵĂĂůƟũĚ͘ �

Bezoek
13.30 uur met een gids “De Plantentuinrondlei-
ding” – duurt ca. 1.30 uur tot 2 uur. Daarna om ca.
16 uur met de fiets terug naar huis (thuiskomst 
voorzien tussen 17.30 uur en 18 uur).

INSCHRIJVEN
Door betaling van 25 Eur/persoon (leden) of 30
Eur/persoon (niet-leden) op de rekening van Neos
Zemst (zie vooraan) en dit vóór 27 juli 2013. In de
inschrijvingsprijs is begrepen : de toegangsprijs, de
broodjeslunch en de vergoeding voor de gids.

Mee met de auto

Leden die met de wagen willen komen, omdat ze
interesse hebben voor een bezoek aan de Plan-
tentuin of voor een gezellig samenzijn, zijn zeker
welkom. Zij dienen dan om 11.45 uur aanwezig te
zijn aan de Hoofdingang van de Plantentuin, Nieu-
welaan 38 Meise


