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Het nieuwe Neos Zemst-seizoen komt eraan

Wandeling Hofstade 11 juni 2013

Terwijl wij hopelijk
nog lang genieten van de
zonnige zomerdagen,
denken wij toch al aan
het nieuwe Neos Zemst-
seizoen 2013-2014.

Wij starten met meer
dan 170 leden! Een suc-
ces! Talrijke nieuwe le-
den voegen zich bij de
“anciens” en dat houdt
onze vereniging leven-
dig.

Enkele maanden gele-
den hebben jullie mas-
saal gereageerd op onze
enquête waarbij wij naar
jullie wensen, verwach-
ƟŶŐĞŶ͕ � ǀ ŽŽƌŬĞƵƌĞŶ� ĞŶ�
mogelijkheden peilden.
In ons nieuw programma
voor volgend seizoen
hebben wij al in ruime
mate hierop kunnen in-
spelen.

Op 1 oktober, om 14
uur, houden wij onze
algemene vergadering in
zaal Amadeus. Wij gaan
terugblikken op verleden
werkjaar en zullen het
nieuwe programma voor

volgend seizoen uitge-
breid toelichten. Ook
gaan wij u een overzicht
geven van de werking
van Neos-Zemst, het be-
stuur en de beleidsregels
ĚŝĞ�ǁ ŝũ�ǀ ŽůŐĞŶ͘ �dĞŶƐůŽƩĞ�
wordt het resultaat van
de enquête uitvoerig
toegelicht. Deze namid-
dag is warm aanbevolen
voor de nieuwe leden,
kandidaat-leden en, ui-
teraard, voor alle aange-
sloten leden. Meer hier-
over later…

Onze vereniging
steunt op het vrijwillig
samen zijn en het genie-
ten van veel interessante
evenementen, naar ie-
ders voorkeur en moge-
lijkheid. Wij zijn een
vriendenkring die het
kader schept voor gezel-
lige momenten samen,
ǌŽŶĚĞƌ�ƐƚƌĞƐƐ͕ �ƉƌĞƐƚĂƟĞͲ
drang of druk. Wij zijn
Neos, “netwerk van on-
dernemende senioren”
maar ook van “ontspan-
nen senioren”.

Wij kijken met ver-
trouwen naar de toe-
komst en begroeten jul-
lie hartelijk bij de ope-
ning van het nieuwe
werkjaar.

Albert Cluckers,
s ŽŽƌǌŝƩ Ğƌ

Lekkere koekjes en meer…
18 juni 2013
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Dinsdag 6 augustus 2013

FIETSTOCHT
naar de PLANTENTUIN van Meise

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).

Petanque- en ontspanningsnamiddagen

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

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�ŵĞĞ�ƚĞ�
brengen: we zorgen er wel voor dat u kunt meespelen.

Wie wil kan ook kaarten of een of ander tafelspel spelen.
�Ăƚ�ĚŽĞŶ�ǁ Ğ�ƚƌŽƵǁ ĞŶƐ�ĂůƟũĚ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ǁ ĞĞƌ�ŶŝĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚ�Žŵ�ƚĞ�
petanquen.

In het WIK-lokaal kunnen we gebruik maken van koffie/
thee/water/bier:… We zullen er dus niet uitdrogen!

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

OPGELET: ďŽǀ ĞŶƐƚĂĂŶĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŝƐ�ĞŶŬĞů�ǀ ŽŽƌ�
ĚŝĞŐĞŶĞŶ�ĚŝĞ�ƟũĚŝŐ�ŚĞďďĞŶ�ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀ ĞŶ͊

Donderdag 29 augustus 2013

The Wizard of Oz
OPGELET: Deze BELANGRIJKE ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŝƐ�ĞŶŬĞů�
voor diegenen die hebben ingeschreven voor deze
speciale Neos-uitstap!

De autobus (nummer 28—belangrijk om te onthou-
den, als je achteraf terug naar huis wil…) vertrekt

op de parking aan d’Oude School (Dorpsstraat) te
Weerde om ϭϲ ͘ ϰϱ�ƵƵƌ�ƐƟƉƚ!

Er is een driegangenmenu voorzien. Vermits het
een openlucht– en avondvertoning is, best een war-
me trui voorzien...

CAVALCADE te Mechelen -1 september 2013
De leden die een kaart voor de Cavalcade te Mechelen op

1 september 2013 besteld hadden, hebben deze reeds ont-

ǀ ĂŶŐĞŶ͘ �' ĞůŝĞǀ Ğ�ƟũĚŝŐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƚƌŝďƵŶĞ�ƚĞ�ǌŝũŶ͘ ��ůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�

staat op de kaart. Veel kijkplezier!
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Donderdag 19 september 2013

Sportdag Blankenberge

�ĞŶ� ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ� ǀ ĂŶ� ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ� , ĂĂĐŚƚ͕ � <ĞĞƌďĞƌŐĞŶ͕ �
Tremelo, Zemst en Steenokkerzeel waaraan Neos Zemst wil
deelnemen.

Sportaanbod:

Voormiddag:

Fietstocht (fietsen worden voorzien), wandelen, petanque, 
minigolf, biljartgolf, kubbe.

Namiddag: de zelfde sporten als in de voormiddag.

&ŝĞƚƐĞŶ�ĞŶ�ǁ ĂŶĚĞůĞŶ�ǌŝũŶ�ĞĞŶ�ŚĂůǀ Ğ�ĚĂŐĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ ͘ �WĞƚĂŶƋƵĞ͕�
ŵŝŶŝŐŽůĨ͕ �ŐŽůĩ ŝůũĂƌƚ�ĞŶ�ŬƵďďĞ�ŬĂŶ�Ƶ�ĚŽŽƌůŽƉĞŶĚ�ďĞŽĞĨĞŶĞŶ͘ �

Indien u wenst te fietsen dient u dit aan te kruisen op het 
inschrijvingsformulier zodat wij voldoende goede fietsen kun-
nen voorzien!

Vertrekuren van de bussen:

Bus 1: kerk Zemst 7.30 u.– kerk Eppegem 7.40 u.

Bus 2: kerk Weerde 7.30 u. – kerk Elewijt 7.40 u.

Bus 3: kerk Hofstade 7.20 u.

De bussen vertrekken terug om 17.00 uur aan de zee.

Inschrijven en de kostprijs:

Vóór 15 september 2013. Formulier bezorgen op het ge-
meentehuis van Zemst: afgeven op de dienst Vrije Tijd en
Welzijn . De kostprijs bedraagt 10 EURO te betalen bij in-
schrijving: sportdag, verzekering, busvervoer, huur van fiet-
sen en een broodje met soep inbegrepen.

/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ

D ĂƌĐƵƐ�s ĂŶ�ZŽŽƐďƌŽĞĐŬ͕�̂ ƉŽƌƞƵŶĐƟŽŶĂƌŝƐ��ĞŵƐƚ͗

Tel. 015 61 88 95

Inschrijvingsformulier

Terug te sturen/afgeven vóór 15/09/13 naar/op de sport-

dienst, of mailen naar sport@zemst.be

Naam: ……………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ……………………………………..

wens mij in te schrijven voor de Senior Spelen op 19/09/13

en stap op de bus te O Zemst O Eppegem O Weerde O Ele-

wijt O Hofstade (gelieve opstapplaats aan te kruisen)

O Ik wens te fietsen in de voormiddag 

O Ik wens te fietsen in de namiddag 

(Gelieve aan te kruisen of u wil fietsen zodat wij de nodige fietsen kunnen 

voorzien – fietsen gebeurt uitsluitend in groep) 

Vrijdag 27 september 2013

Seniorenfeest Zemst

Inrichters: O.C.M.W. Zemst. Neos Zemst neemt deel aan
ĚĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ ͘

Plaats: ‘Elewijtcenter’
Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt

Vervoer: de deelnemers staan zelf in voor het vervoer

Kostprijs: € 14/persoon

Programma: ϭϮ͘ ϯϬ�Ƶ͘ ͗ �ŽŶƚǀ ĂŶŐƐƚ�ŵĞƚ�ĂƉĞƌŝƟĞĨ
13.30 u.—15 u.: middagmaal
15 u. -16 u.: optreden Will Ferdy

16 u.: slotdrink

Inschrijven: door betaling van 14 euro per persoon op reke-

ning van Neos Zemst (rekeningnummer: zie eerste bladzijde)

en dit vóór 25 augustus 2013.

Fotoalbum: Lekkere koekjes en meer...

18 juni 2013



———————————————————————————————————————————————————————————
Nieuwsbrief Neos Zemst — Augustus 2013 – Zevende jaargang — Nummer 2— Pagina 4

Dinsdag 1 oktober 2013

ALGEMENE VERGADERING
NEOS ZEMST
MOEZELFILM

MOEZELFOTO’S
JAARPROGRAMMA

2013-2014

Daguitstap naar het Louvre Museum in Lens (Noord-Frankrijk)

Donderdag 10 oktober 2013

EĞŽƐ�E ĂƟŽŶĂĂů�ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ�ŽƉ�ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ�ϭϬ�ŽŬƚŽďĞƌ�ĞĞŶ�
daguitstap per autobus naar het filiaal van het Parijse Louvre-
museum in Lens (Noord-Frankrijk).

Voor Neos Zemst zijn 20 plaatsen voorbehouden voor die
uitstap. Wij reizen samen met Neos Aartselaar en Boom.

De deelnemers worden opgehaald op een plaats
(waarschijnlijk op de parking aan d'Oude School) en op het
vertrekuur die door Brussel zullen bepaald worden en die wij
later zullen meedelen.

Programma:

 10 u. ontbijt in Lens

 10.30 u. tot 12 u.: bezoek aan het Louvre museum met
audio-gids

 12.30 u. driegangenmenu (inclusief ¼ l wijn, water)

 14 u.: rondrit in het teken van WO I 14-18 (o.a. Vimy en
E ŽƚƌĞ��ĂŵĞ�ĚĞ�>ŽƌĞƩ ĞͿ

 18.30 u. koffietafel 

U wordt afgezet waar u opgestapt bent.

Deelnameprijs is 61,50 € per persoon (leden en niet-
leden) te storten vóór 20 augustus op rek. BE34 0015 2142
4990 van Neos Zemst.

Mochten er buiten de 20 eerste beschikbare plaatsen nog
ŵŝŶƐƚĞŶƐ�ϰϬ�ĂŶĚĞƌĞ�ƉŽƚĞŶƟģůĞ�ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ�ǌŝũŶ͕ �ĚĂŶ�ǌĂů�EĞŽƐ�
Zemst zelf nog een bijkomende gelijkaardige uitstap inrichten
op een nog nader te bepalen datum.

Haast u zeker om al bij de 20 eersten te zijn. We moeten
de deelnemers reeds op 21 augustus doorgeven aan neos
ŶĂƟŽŶĂĂů͘��ĂĂƌŶĂ�ŬƵŶŶĞŶ�ŐĞĞŶ�ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ�ŵĞĞƌ�ĂĂŶǀ ĂĂƌĚ�
worden.

U komt toch ook? Meer over deze bijeenkomst in
onze nieuwsbrief van september. Hartelijk welkom!
Ook kandidaat-leden worden die namiddag warm
onthaald!

�ĞŶ�ZƵƐ�ŚĂĚ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ďŝũ�ĚĞ�ŽŽŐĂƌƚƐ͘ ��ŝĞ�ǁ ŝũƐƚ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ŬĂĂƌƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŵƵƵƌ�ǁ ĂĂƌŽƉ�ĚĞǌĞ�ůĞƩ ĞƌƐ�ƐƚĂĂŶ͗ ��t ��yK zd���͘

“Kunt u dit lezen?”, vraagt de dokter. Waarop de Rus antwoordt:

“Lezen? Ik ken die vent zelfs!”


