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Vergadering

1 oktober 2013

Wandeling Hofstade 11 juni 2013

Op 1 oktober aanstaan-

de houden wij, zoals aan-

gekondigd in onze nieuws-

brief van september, onze

jaarlijkse algemene verga-

dering in Zaal Amadeus in

Zemst-Bos. Wij starten om

14 uur en de toegang is

ŐƌĂƟƐ�ǀ ŽŽƌ�ůĞĚĞŶ�ĞŶ�ĂŶĚĞͲ

re geïnteresseerden.

Nieuw is dat wij nader

zullen ingaan op de enquê-

te die de leden invulden

Žǀ Ğƌ�ĚĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�

vereniging voorafgegaan

door een wat nadere uitleg

over de werking van Neos-

Zemst, het bestuur, de fi-

nanciële aspecten, de groei

om zo over te gaan naar de

uitleg over het programma

voor het volgend werkjaar

2013-2014.

dĞŶƐůŽƩĞ� ďůŝŬŬĞŶ�

wij terug op de

ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ� ǀ ĂŶ�

het voorbije

jaar. Dit is

uiteraard niet

enkel de Moezelreis

(waar we wel mooie beel-

den over hebben) maar

ook tal van diverse andere

ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ� ǁ ĂĂƌĂĂŶ� ŚĞĞů�

wat van de leden deelna-

men. Een gevarieerde

namiddag dus waarop

wij jullie talrijk verwach-

ten.

Lekkere koekjes en meer…
18 juni 2013

EXTRA EDITIE

Cavalcade Mechelen

1 september 2013

Nog ander belang-
rijk nieuws...

Belangrijk bericht
aan de 24 deelnemers
voor de uitstap naar
LENS (Frankrijk)

De autobus vertrekt
op de parking aan het
CC d’Oude School,
Dorpsstraat/Damstraat
te Weerde om 7 uur
STIPT!

Belangrijk bericht
voor de deelnemers aan
de 4de wandeling: Op
stap in ons dorp: EPPE-
GEM

De wandeling ver-
trekt om 13.30 uur aan
café RUBENSHOF aan
de kerk in Eppegem en
zal daar ook eindigen.
Het Schrans is namelijk
ŐĞƐůŽƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ĚŽƌƐƟŐĞŶ�
kunnen dan niet gelaafd
worden...

SOLDEN

BIJ NEOS ZEMST

Nu lid worden = lid tot ein-
de 2014. Neem contact op


