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Ingeschreven en…
onverwacht niet kunnen

deelnemen...

Onze vereniging telt
heel wat nieuwe leden.
Daarom is het interessant
om enkele afspraken op-
nieuw te publiceren…

Het is niet abnormaal
dat eens je bent ingeschre-
ǀ ĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ĞĞŶ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ũĞ�
dus de kosten daarvoor
hebt betaald, er zich een
onverwachte gebeurtenis
voordoet, zodat je niet aan
ĚŝĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŬƵŶƚ�ĚĞĞůŶĞͲ
men.

Kunnen we terugbeta-
len, dan doen we dat zeker.
We maken immers geen
ǁ ŝŶƐƚ� ŽƉ� ĚĞ� ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ͘ �
Maar in heel wat gevallen
kunnen we het bedrag niet
terugbetalen, omdat we de
som zelf al doorgestort
hebben en we het dus zelf

ook niet meer terug krij-
gen.

�ƌ�ďůŝũŌ�ĚĂŶ�ĠĠŶ�ĞŶŬĞůĞ�
mogelijkheid: u zoekt een
vervanger die ons het ver-
schuldigde bedrag voor die
ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ƐƚŽƌƚ�;ĞŶ�ĚƵƐ�ŽŽŬ�
deelneemt) en wij kunnen
u op die manier dan terug-
betalen. Ook wij zoeken
mee naar een vervanger.

Wanneer we een uiter-
ste inschrijvingsdatum in
onze nieuwsbrief voorop-
stellen, vragen we u daar
ƐƟƉƚ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŵĞĞ�ƚĞ�ŚŽƵͲ
den. Meestal is dat ook de
datum waarop wij de be-
stelling doen en het totale
bedrag doorstorten aan
ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ďƵŝͲ
ten Neos Zemst...

IN MEMORIAM...

Maria Geys
Geboren te Lommel
op 18 maart 1931
en overleden in het
U.Z. Gasthuisberg
te Leuven op 19
november 2013.

We kenden Maria
ĂůƐ�ĞĞŶ�ƐƟůůĞ�ǀ ƌŽƵǁ �
die vreugde beleef-
ĚĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝͲ
ten van onze club.

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Maredsous en Dinant
26 november 2013
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2014

Neos Zemst nodigt al haar leden van harte uit
op de jaarlijkse nieuwjaarsdrink op vrijdag 10 ja-
nuari 2014 in de zaal van de bibliotheek, School-
straat 23 te Zemst en dit van 15 uur tot 18 uur.

Wij voorzien de verwelkoming door onze voor-
ǌŝƩĞƌ͘�s ĞƌĚĞƌ�ǀ ŽŽƌǌŝĞŶ�ǁ ŝũ�ĞŶŬĞůĞ�ŬŽƌƚĞ�ƚŽĞƐƉƌĂͲ
ken door de burgemeester en de schepen voor
seniorenzaken. Doorlopend laten wij filmpjes zien 
ǀ ĂŶ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ�ϮϬϭϯ ͘ �t Ğ�ƚŽĂƐƚĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�
nieuwe jaar 2014.

We maken er vooral een “Gezellig Samenzijn”
van met een lekker hapje en een drankje.

�ůůĞ�ůĞĚĞŶ�ǌŝũŶ�t �><KD �ŽƉ�ĚĞǌĞ�ŐƌĂƟƐ�ĂĐƟǀ ŝͲ

teit.

Beste Neos vrienden,

2013 is weer bijna voorbij. Het was een vrucht-
baar en belangrijk jaar voor onze vereniging. Wij
mogen het afsluiten met meer dan 190 leden, een
succes dankzij de ondernemende en ontspannen
ƐĞŶŝŽƌĞŶ͘ �t ŝũ�ƌŝĐŚƩ ĞŶ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ϱϬ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ͕ �
los van onze eigen bestuursvergaderingen, die dit
alles moesten voorbereiden. Verdergaand op uw
uitgebreide medewerking aan de enquête, begin
2013, kunnen wij voor 2014 een gevarieerd pro-
gramma samenstellen en aanbieden dat hopelijk
aan de meeste van jullie wensen tegemoet komt.

Het is goed de hechte groep te zien, die jullie
vormen en de dragende samenhorigheid te vinden
die de motor is van onze vereniging. Wij hopen de
ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ǀ ĂŶ�EĞŽƐ��ĞŵƐƚ͕ �ŵĞƚ�ũƵůůŝĞ�ƐƚĞƵŶ͕ �ǀ ĞƌͲ
ĚĞƌ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ĂĐƟǀ ĞƌĞŶ͕ �Ƶŝƚ�ƚĞ�ďƌĞŝĚĞŶ�ĞŶ�ĂĂŶ�ƚĞ�
ƉĂƐƐĞŶ͘ �<ǁ ĂůŝƚĂƟĞĨ�ƐĂŵĞŶ�ŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ�ĞŶ�ƐĂŵĞŶ�
ontspannen in en vanuit de eigen gemeente is ons
grote streefdoel.

Voor 2013 wenst het bestuur van Neos Zemst
ĞŶ�ŝŬǌĞůĨ�Ƶ�ĞĞŶ�ǌĞĞƌ�ƉƌĞƫ Ő��ũĂĂƌĞŝŶĚĞ͘

Voor 2014 wensen wij u allen en diegenen die je
ůŝĞĬ Ğďƚ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕ �ǀ ĞĞů��ŐĞůƵŬ�ĞŶ�
voorspoed en vooral ook een talrijke opkomst bij
ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ͘

Neos Zemst is de plaats waar de ontspannen
senior zich goed voelt.

�ůďĞƌƚ��ůƵĐŬĞƌƐ͕ �ǀ ŽŽƌǌŝƩ Ğƌ
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Uitstap
Brouwerij Het Anker en

Dossin-kazerne Mechelen

Mechelen is zo dichtbij en toch is er nog

zoveel te ontdekken.

Op 21 januari 2014 maken we een daguitstap

naar Mechelen. Wij worden om 9 uur verwacht in

de Brasserie Het Anker (annex aan de brouwerij)

voor een tas koffie of thee. Om 9.30 u. wandelen

wij naar de Dossin-Kazerne (+/- 10 minuten) waar

we om 10 uur verwacht worden voor een geleid

bezoek aan ŚĞƚ��ĞƉŽƌƚĂƟĞŵƵƐĞƵŵ. Wij worden

onderverdeeld in groepen van 25 personen. Om 12

uur loopt het bezoek ten einde en gaan we terug

naar de Brasserie Het Anker waar het middagmaal

wacht om 12.30 u.

Op het menu staan verse groentesoep, Mechelse

Koekoek met saus van Gouden Carolus, aardappe-

len en verse groenten en koffie/thee. Bier of fris-

drank en water op tafel zijn inbegrepen.

Vanaf 14.30 uur brengen we een geleid bezoek

ĂĂŶ�ĚĞ�ďƌŽƵǁ Ğƌŝũ�ŵĞƚ�Ϯ�ĚĞŐƵƐƚĂƟĞƐ�ŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ͘ �

Daarna gaan we weer naar huis rond 16 uur.

Brouwerij Het Anker ( en de brasserie) is gelegen

op de Guido Gezellelaan 49 (langs de ring naar Del-

haize en verder Antwerpen) in Mechelen.

Wij spreken af om 08.30 uur aan de parking van

d’ Oude school in Weerde, voor diegenen die met

de auto willen gaan. Zij kunnen dan eventueel car-

poolen. Parking in Mechelen kan aan de oude

zwemdok (achteraan want Rode Kruisplein is

betalend) of elders in de stad (Wollemarkt of

Grote Markt en dan te voet langs het begijn-

hof).

Met het openbaar vervoer is er een bus van

�Ğ�>ŝũŶ�;ďƵƐ�ϲ�^ƚĂƟŽŶ-Industrie Noord-Tivoli-

^ƚĂƟŽŶͿ�Žŵ��Ϭϴ͘ϰϬ�ƵƵƌ�ŽƉ�ƉĞƌƌŽŶ�Ϯ͘ Die stopt op

het Rode Kruisplein. Daarna is het nog +/- 300 me-

ter wandelen. Zo ben je tegen 9 uur in de Brasserie.

Inschrijven ŬĂŶ�ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƌĞŬĞŶŝŶŐͲ

nummer van Neos-Zemst van 44 € voor de leden en

54 € voor niet-leden, ten laatste vóór 6 januari

2014. De inschrijvingen zijn beperkt tot maximum

75 personen. Wees er dus vlug bij !

Diegenen die, uitzonderlijk, enkel aan het mid-

dagmaal en het bezoek aan de brouwerij willen

deelnemen (dus zonder morgenkoffie en bezoek 

aan Dossin ) is de prijs 32 € voor de leden en 42 €

voor niet leden. Zij worden ten laatste om 12.30

uur in de brasserie “Het Anker “ verwacht.

Een mooie gevulde en gevarieerde winterdag,

niet ver weg ! Profiteer er van! 

Opgelet! Tijdig inschrijven op rekening van Neos

Zemst (nummer zie pagina 1) én mét vermelding:

“aantal personen + AnkerDossin of enkel Anker”
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Onze clubreizen in 2014

Een man en vrouw zijn 50 jaar

ŐĞƚƌŽƵǁ Ě͘ ��Ğ�ǌŝƩ ĞŶ�ƐĂŵĞŶ�ĂĂŶ�

ĚĞ�ĨĞĞƐƩ ĂĨĞů��ŝŶ�ĞĞŶ�ŵŽŽŝ�ŐĞǌĞůͲ

lig restaurant in de Gentse bin-

nenstad.

Zegt de man: "Na 50 jaar moet ik je toch echt iets

vertellen, ik ben kleurenblind."

"Maakt niet uit", zegt de vrouw, "ik moet jou ook

iets vertellen, ik kom niet uit Gent maar uit Ghana".

Petanque- en
Gezelschapsspellennamiddag

Voor 2014 plannen we 2 clubreizen.

De reis naar de Moezel is reeds klaar en u vindt

hieronder alle gegevens.

Verder plannen we ook een reis naar Frankrijk

of een riviercruise. We opteerden voor een 3 à 4-

tal dagen in de midweek in de maand september.

Voor Frankrijk zouden we dan Provins en Vaux-le-

Vicomte bezoeken. Geen verre reis, maximum 450

kilometer van Zemst. We zijn nog in onderhande-

ling met verschillende reisagentschappen, maar

we hopen toch in een volgende nieuwsbrief posi-

ƟĞĨ�ŶŝĞƵǁ Ɛ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ďƌĞŶŐĞŶ͘ �s Ğƌǁ ĂĐŚƚĞ�ƉƌŝũƐ͗ �

rond 500 à 600 euro.

Moezelreis
2014

Van 13 tot 16 mei 2014 bezoeken we opnieuw Treis-

Karden en verblijven we in het Schloss-Hotel Petry in volpen-

sion, maar toch weer met een grotendeels verschillend pro-

gramma van vorige jaren...

Dinsdag 13 mei 2014: vertrek op de parking (Dorpsstraat)

aan d’Oude school Weerde rijden we via Luik en Sankt-Vith

naar Bitburg (bezoek brouwerij Bitburg) – middagmaal – ver-

der naar Treis-Karden: hotel Schloss-Petry. Kennismaking met

het hotel, kamerverdeling, diner en vrije avond.

Woensdag 14 mei 2014: na het ontbijtbuffet: bezoek aan 

Bendorf-^ĂǇŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�s ůŝŶĚĞƌƚƵŝŶ�;^ŵĞƩ ĞƌůŝŶŐĞͿ�- middag-

maal in Schloss-Sayn - ďŽŽƩ ŽĐŚƚ�ŽƉ�ĚĞ�D ŽĞǌĞů�ǀ ĂŶĂĨ��ŝĞďůŝĐŚ�

naar Alken/Brotenbach, naar hotel en ’s avonds een Mo-

ƐĞůůćŶĚŝƐĐŚ��ƺĨĞƩ ͘

Donderdag 15 mei 2014: na het ontbijtbuffet bezoek aan 

de Burg Pyrmont en na het middagmaal gaan we wijn proe-

ven in samenwerking met Weingut Sonneneck. ’s Avonds

wordt een speciaal menu (Schlemmermenu) geserveerd.

Vrijdag 16 mei 2014: na het ontbijtbuffet en het pakken 

van onze reiskoffers bezoeken we Cochem. Na het middag-

maal keren we via Mayen, Mendig, Kerpen, Aken – halte –

weer naar Weerde.

De prijs bedraagt € 320 per persoon voor een standaard-

kamer - € 335 per persoon voor een dubbel-superior

(eveneens voor een singlekamer) en € 350 per persoon voor

een komfortkamer. In deze prijs is alles inbegrepen (heen-

en terugreis, verblijf in volpension, uitstappen en inkomgel-

den, verzekering, drinkgeld chauffeur, wijnproeverij, 

ďŽŽƩ ŽĐŚƚͿ�ďĞŚĂůǀ Ğ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ƵŝƚŐĂǀ ĞŶ�ĞŶ�ĚƌĂŶŬ͘�

dĞŶĞŝŶĚĞ�ƟũĚŝŐ�ŚĞƚ�ũƵŝƐƚĞ�ĂĂŶƚĂů�ŬĂŵĞƌƐ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ǀ ĂƐƚͲ

leggen, dient de inschrijving en het voorschot van € 100 per

persoon op de rekening van NEOS-Zemst : Iban BE34 0015

2142 4990 ten laatste op 31 december 2013 geregeld te zijn.

' ĞůŝĞǀ Ğ�ďŝũ�ĚĞ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ŶĂĂŵ�ĠŶ�ĚĞ�ŬĞƵǌĞ�ǀ ĂŶ�ŬĂŵĞƌ�ƚĞ�ǀ ĞƌͲ

melden.

/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ŬĂŶ�ŵĞŶ�ƐƚĞĞĚƐ�ďĞŬŽŵĞŶ�ďŝũ�>ŽƵŝƐ�s ĂŶ�

Roost Tervuursesteenweg 633 b3 te 1982 Elewijt tel. 015 /

61 39 71 of GSM. 0496 / 55 51 30 of e-mail : vanroostvan-

praet@scarlet.be.

Plaats: WIK-lokaal, Spiltstraat 280 in Zemst-Laar

Wanneer? Van 14 uur tot ongeveer 17 uur. Je komt en gaat

weer weg wanneer je wil…

Bijeenkomsten op: 9 en 23 januari 2014, 13 en 27 februari


