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Maredsous en Dinant
26 november 2013

Weinig is er nodig

Een bloem, een eenvoudig gebaar

�Ğ�ƐƟůůĞ�Žǀ ĞƌƚƵŝŐŝŶŐ

Dat het goed is te leven

Op de drempel van het nieuwe jaar

Elewijt,
Eppegem,
Hofstade,
Weerde,
Zemst,
Zemst-Bos,
Zemst-Laar,

1 januari 2014.

Wandeling V
Onze tweede wandeling van dit werkjaar neemt ons mee
langsheen de mysterieuze paden van ZEMST-LAAR. Het be-
ruchte KLEUDDEPAD.

Zemst->ĂĂƌ�ŽŶƚǁ ŝŬŬĞůĚĞ�ǌŝĐŚ�ƉĂƐ�ŝŶ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ŚĞůŌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�
19de eeuw. Tijdens de middeleeuwen was het een gebied
van heide, bossen en akkerland met een verspreide bewo-
ŶŝŶŐ͘���Ğ�ƟũĚ�ŚĞĞŌ�Ğƌ�ůĂŶŐ�ƐƟůŐĞƐƚĂĂŶ͘

Laar is nu echter uitgegroeid tot een volwaardig dorp met
een steeds verder uitdeinende bebouwing. Gelukkig zijn niet
alle kronkelende straatjes verdwenen. We ontmoeten dan
ook op onze wandeling vennen, oude boerderijen, uitge-
strekte weilanden, kapelletjes, natuurgebieden en zelfs de
vermaarde “Halve Steen” alias “het Steynen Cruys”.

Kersthappening 2013
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Terugkomdag: Videobewerking op de computer
22 februari 2014

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƟũĚĞŶƐ�t K�//�ďŝũǁ ŽŽŶĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŐĞƚƵŝŐĞŶ�

over zijn interessante voordracht.

Ook voor leden die niet zozeer militaire inte-

resse vertonen, is deze lezing zeer interessant.

Het gaat hem meer over wat achter de frontli-

nie gebeurde en wat in grote mate een weer-

slag had op de verdere geschiedenis van ons

land.

Wij verwachten u dus allen, talrijk, op deze

boeiende namiddaglezing.

De inkom is € 5 per persoon (niet-leden beta-

len € 7), ter plaatse te betalen. Op voorhand

inschrijven is dus niet nodig. Leden, zowel als

niet-leden, zijn hartelijk welkom.

D ĂĂƌ�>ĂĂƌ�ŝƐ�ŽŽŬ�ŐĞŬĞŶĚ�Žŵ�ǌŝũŶ�ŵǇƟƐĐŚĞ�Į ŐƵƌĞŶ͕ �
dorpslegenden, spookverhalen, muzen, geesten en hek-
sen͘ �D ŝƐƐĐŚŝĞŶ�ŬŽŵĞŶ�ǁ Ğ�ǁ Ğů�ƐŽŵŵŝŐĞ�ƚĞŐĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�
onze wandeling of daarna in het café. Roger Van Kerck-
hoven, onze welbespraakte gids, staat hiervoor garant.

�Ğ�ǁ ĂŶĚĞůŝŶŐ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ͗

Dinsdag 18 februari 2014
Start : 13.30 uur aan de kerk van Zemst-Laar
(Humbeekse baan 192)
Einde wandeling : rond 16.30 uur + napraten in café
Hof van Laar
Afstand : 7-ƚĂů�Ŭŵ͘ ��ĞĞůŶĂŵĞ�ŝƐ�ŐƌĂƟƐ͘ ��ůůĞ�ůĞĚĞŶ�ĞŶ�
sympathisanten zijn welkom !

Voordracht: Albert I en de Groote Oorlog
25 februari 2014 Amadeus 14 uur

Op zaterdag 22 februari 2014 spreken we terug af met de deelnemers van de cursus “Videobewerking op de compu-

ter”. We starten om 9.30 uur in het lokaal van KWB Weerde “Ons Huis”, Kostervoetweg Weerde. Het is de bedoeling

om een uitgewerkt filmpje per deelnemer te tonen en de vastgestelde problemen of moeilijkheden te bespreken. We 

brengen onze boterhammen mee, want we gaan na de middag verder met de cursus.

Petanque– en gezelschapsspellennamiddag

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: 13 en 27 februari; 13 maart 2014

GRATIS én ZONDER INSCHRIJVING !

2014 is het jaar waarin zowat alle betrokken landen

de aanvang van de eerste wereldoorlog, 100 jaar gele-

den, herdenken. Er is niet alleen de mili-

ƚĂŝƌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŵĞƚ�Ăů�ŚĂĂƌ�ĨĂĐĞƩĞŶ͕ �ŵĂĂƌ�

Ğƌ�ǌŝũŶ�ŽŽŬ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞŬĞ�ŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶ�ĚŝĞ�

gedurende die jaren van belangrijk zijn en

moeten belicht worden.

KƉ�Ϯϱ�ĨĞďƌƵĂƌŝ�Žŵ�ϭϰ�ƵƵƌ�ŐĞĞŌ�ƉƌŽĨĞƐͲ

sor Mark Van den Wijngaert, als eminent

kenner van die periode en als begeeste-

rend spreker, een dieper en beter inzicht

over de rol die onze toenmalige koning in

ĚŝĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ŐĞƐƉĞĞůĚ�ŚĞĞŌ͘ ��ŝĞŐĞŶĞŶ�ĚŝĞ�

vorig jaar zijn lezing over het Joden-
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�ĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ�ŵĂĂƌƚ͘ ͘ ͘

Grüsse aus Wien

Zondag 16 maart 2014. 15 leden nemen deel aan de-

ǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ ͘ �KƉ�ŚĞƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ĚĂƚ�ĚĞǌĞ�ŶŝĞƵǁ ƐďƌŝĞĨ�ǁ ŽƌĚƚ�

gedrukt, hebben we nog geen gegevens van het vertrek-

ƵƵƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ďƵƐ͕ �ŵĂĂƌ�ĚĞ�ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ�ǌƵůůĞŶ�ƟũĚŝŐ�ǀ ĞƌͲ

ǁ ŝƫ ŐĚ�ǁ ŽƌĚĞŶ͙

Geleid bezoek aan de tentoonstelling in De Semse

Dinsdag 18 maart 2014. Meer in de nieuwsbrief van

februari 2014.

Neos Zemst quiz…

Donderdag 27 maart 2014

Op vraag van leden: dan toch onze eigen quiz! We

organiseren deze quiz om 14 uur in De Semse. Het is de

bedoeling dat ploegjes bestaande uit 3 mannen/

vrouwen het in een quiz zonder moeilijke vragen tegen

elkaar opnemen. We voorzien prijzen voor de 3 ploegen

die zich vooraan plaatsen. We houden het vooral ge-

moedelijk: het moet ontspannend blijven. We rekenen

er op dat toch heel wat leden inschrijven.

Wat moet je doen?

 Twee leden voor uw ploegje zoeken, zodat je

dus samen met 3 bent...

 Samen met die 2 leden een ploegnaam kiezen.

 �ĠŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ůĞĚĞŶ�ƐĐŚƌŝũŌ�ĚĞ�ƉůŽĞŐ�ŝŶ�ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌͲ

ƟŶŐ�ǀ ĂŶ�3 x € 5 op rekening van Neos Zemst

(nummer zie vooraan) én met vermelding van

de ploegnaam. In de prijs is een drankje per

deelnemer inbegrepen.

 Een mailtje sturen naar neoszemst@skynet.be

met daarin de ploegnaam en de namen en het

adres van de 3 deelnemers. Geen e-mail? Niet

erg: stuur onderstaand strookje naar Joris

Desaeger, Beekstraat 78—1980 Eppegem.

28 juli 1914, de Groote Oorlog breekt uit.

Onder de gemobiliseerde Belgische soldaten vinden

we de boezemvrienden Jan, zijn jonge broer Kamiel, zijn

bloedvriend Fons en ŵĂĐŚŽ�Ăǀ ĂŶƚ� ůĂ�ůĞƩ ƌĞ Albert.

Hoewel iedereen er aanvankelijk van overtuigd is dat de

strijd kortstondig zal zijn, blijkt het conflict niet alleen 

veel langer te duren maar ook meedogenlozer te zijn

dan ooit gedacht.

De gruwel neemt toe. De oorlog eist meer en meer

slachtoffers. 

Jan, die inmiddels vader is geworden, wil persé zijn

zoon en zijn vrouw Anna zien. Albert verlangt naar zijn

ůŝĞł ĞƐ͕ �<ĂŵŝĞů�–doodsbang voor elke vorm van geweld-

ǌŽĞŬƚ�ǁ ĂŶŚŽƉŝŐ�ĞĞŶ�ŵĂŶŝĞƌ�Žŵ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ƚĞ�ŽŶƚͲ

ƐŶĂƉƉĞŶ�ĞŶ�&ŽŶƐ�ŚĞĞŌ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ǌŝũŶ�ŽŽŐ�ůĂƚĞŶ�ǀ ĂůůĞŶ�ŽƉ�

de knappe verpleegster Celine.

Wat volgt is een heroïsche strijd om te overleven.

�ĞŶ�ƵůƟĞŵ�ŐĞǀ ĞĐŚƚ�ƚĞŐĞŶ�ŚĞƚ�ǁ ĂĂŶǌŝŶŶŝŐĞ�ŐĞǁ ĞůĚ�ĞŶ�

tegen het oorlogsapparaat.

Met als voornaamste wapen humor, hoop en bovenal:

liefde en onvoorwaardelijke vriendschap.

�Ğ�ŵƵƐŝĐĂů�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ͗

 Zaterdag 19 april 2014 in de Nekkerhal te Me-
chelen

 Begin uur: 13.30 uur. We spreken af aan de
ingang om 12.45 uur.

 Verplaatsing: eigen vervoer
 Hoe inschrijven: Alleen voor onze leden: door

ƐƚŽƌƟŶŐ� ǀ ĂŶ��Φ�ϱϳ � ;ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ�ϭͿ�ŽĨ�Φ�ϰϵ�
(categorie 2) op rekening van Neos Zemst
(nummer zie vooraan) mét vermelding van
aantal deelnemers per categorie en dit vóór 5
februari 2014. We reserveerden 50 plaatsen.
Wil je er bij zijn, reageer dan snel: op is op!
Vermeld a.u.b. aantal en categorie! Dank u.

QUIZ NEOS ZEMST 27 MAART 2014

Naam van ons ploegje:

…………………………………………………………………………………….………

Naam en adres van de leden van het ploegje:

1. ………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………….

Musical 14-18 Mechelen

 



———————————————————————————————————————————————————————————
Nieuwsbrief Neos Zemst — januari 2014 – Zevende jaargang — Nummer 7 — Pagina 4

Onze culturele reis naar Frankrijk

De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij
de papierversnipperaar. "Kan ik u helpen?",
vraagt een secretaresse. "Ja", zegt hij, "hoe
werkt dat ding?".

"Heel simpel," zegt ze, en ze pakt het dikke dossier en stopt het in
de versnipperaar.
"Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?"

Velen vroegen het… De kogel is door de kerk! Nu

rekenen we op voldoende inschrijvingen (minimum

30).

Onze reis gaat onder andere naar Provins, Fontaine-

bleau en Vaux-le-Vicomte.

Programma:

Donderdag 4 september 2014

Vertrek rond 7 uur op de parking te Weerde, mid-

dagmaal onderweg, aankomst te Provins en bezoek

aan de onderaardse gangen. Daarna een bezoek aan

de Grange aux dimes. Nadien naar het hotel Ibis te

Provins en diner in het hotel.

Vrijdag 5 september 2014

Ontbijtbuffet. In de voormiddag bezoeken we het

ŵĂĐŚƟŐĞ�ŬĂƐƚĞĞů� s ĂƵǆ-le-Vicomte ;ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ǌĂůĞŶ�

met aangepaste meubilair) en het koetsenmuseum.

Vrij middagmaal. Na de middag bezoek aan de mooie

uitgestrekte tuinen. Avondmaal in het hotel.

Zaterdag 6 september 2014

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Fontainebleau

voor een bezoek aan het mooie kasteel (binnen– en

buitenkant…). Vrij middagmaal. Nadien rijden we naar

Sens ĞŶ�ďĞǌŽĞŬĞŶ�ǁ Ğ�ĚĞ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ŬĂƚŚĞĚƌĂĂů�ĞŶ�ĚĞ�

leuke binnenstad. Avondmaal in het hotel.

Zondag 7 september 2014

Vandaag rijden we na het ontbijtbuffet weer naar 

Provins voor een bezoek aan de wallen en het oude

middeleeuwse stadje. Middagmaal ter plaatse (en

proef eens het lekkere rozenijs!). In de namiddag bekij-

ken we het spektakel “Légende des Chevaliers”.

Avondmaal in het hotel.

Maandag 8 september 2014

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Senlis voor een

bezoek aan het stadje. Na het middagmaal keren we

huiswaarts.

Zoals u merkt een mooi gevuld programma… De

moeite waard om te bezoeken, om mee te gaan en dus

om nu in te schrijven! En het is onder ons!

�Ğ�ĐƵůƚƵƌĞůĞ�ƌĞŝƐ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ��ĞŵƐƚ

 We reizen met een autobus van “Reizen Lauwers”.

 Een Nederlandstalige gids reist met ons mee

 Deelnameprijs: 442 euro per persoon

(autobusverplaatsingen, hotel, ontbijtbuffet en 

avondmaal zijn inbegrepen. Dranken, middagmalen

en bezoeken zijn niet inbegrepen. Toeslag singleka-

mer: 140 euro.

 Voor de bezoeken moet je rekenen op een 80 à 100

euro extra per persoon af te rekenen bij het ver-

trek.

 �ǀ ĞŶƚƵĞůĞ�ĂŶŶƵůĂƟĞǀ ĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ͗�ϭϰ͕ ϳ ϱ�ĞƵƌŽ�ƉĞƌ�

persoon.

 INSCHRIJVEN ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�het voorschot 112

ĞƵƌŽ�ƉĞƌ�ƉĞƌƐŽŽŶ�;н�Ğǀ ĞŶƚƵĞĞů�ĚĞ�ĂŶŶƵůĂƟĞǀ ĞƌǌĞͲ

kering 14,75 euro per persoon) op rekening van

Neos Zemst (nummer zie vooraan) en dit vóór 15

februari 2014. Vermeld “Frankrijk + aantal persone-

ŶĞŶ�н�Ğǀ ĞŶƚƵĞĞů�ĂŶŶƵůĂƟĞǀ ĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ͟ ͘ ��ĂŶŬ�Ƶ͘

 t ŝĞ�ŝŶƐĐŚƌŝũŌ�ŽŶƚǀ ĂŶŐƚ�ůĂƚĞƌ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ�

infobrochure.

Fontainebleau

Vaux-le-Vicomte

Provins


