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4

Maredsous en Dinant
26 november 2013

Even herinneren….

EĞŽƐ��ĞŵƐƚ�ŚĞĞŌ�ǁ ĞĞƌ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
agenda staan. Sommige werden reeds in vorige

nieuwsbrieven aangekondigd, maar we willen ze toch
even in herinnering brengen…

18 februari: Wandeling Zemst-Laar: op stap in ons dorp. Af-
spraak om 13.30 uur aan de kerk in Zemst-Laar

22 februari: Terugkomdag voor diegenen die de cursus Ma-
gix videobewerking hebben gevolgd. Start om 9.30 uur in
“Ons Huis” (KWB-lokaal, Kostervoetweg te Weerde). Mee-
brengen: uitgewerkt filmpje en boterhammen (we gaan na 
de middag verder…)

Petanque– en gezelschapsspellennamiddagen: 27 februari,
13 maart, 10 en 24 april. Van 14 uur tot ongeveer 17 uur in
en rond het WIK-lokaal, Spiltstraat 61 te Zemst->ĂĂƌ͘�' ƌĂƟƐ�
en zonder inschrijving!

25 februari: Voordracht: Koning Albert I en de Groote Oor-
log. Voordracht door Mark Van den Wijngaert, ons bekend
door eerdere voordrachten voor Neos Zemst. Om 14 uur in
zaal Amadeus, Spiltstraat 280 te Zemst-Bos. Toegang ter
plaatse te betalen: € 5 voor leden. Niet-leden betalen € 7.

16 maart: Grüsse aus Wien. �Ğ�ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ƟũĚŝŐ�
ǀ Ğƌǁ ŝƫ ŐĚ�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ǀ ĞƌƚƌĞŬ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ĂƵƚŽďƵƐ�ŽƉ�ĚĞ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ĂĂŶ�
d’Oude School te Weerde.

27 maart: Onze eigen quiz. Sommige leden denken dat de
quiz te moeilijk zal zijn… Ha, neen! Het is wel de bedoeling
om er een gezellige namiddag van te maken: quizzen in een
gemoedelijke sfeer. We doen hier dan een extra oproep om
toch deel te nemen. Maak een ploeg van 3 à 4 personen en
schrijf je zo snel mogelijk in. Mail of stuur de namen van de
deelnemers naar Joris Desaeger, Beekstraat 78, 1980 Eppe-
gem (jorisdesaeger@skynet.be) of bel 015 62 36 68 of 0496
84 75 90 en schrijf per deelnemende persoon € 5 (koffie in-
begrepen) over op de rekening van Neos Zemst (nummer zie
hiernaast). Vergeet natuurlijk niet om uw ploegnaam te ver-
melden bij de inschrijving en bij de overschrijving. Welkom
om 14 uur in De Semse, Schoolstraat te Zemst. Niet-leden
ook welkom! Prijzen voor de 3 beste ploegen...

19 april: Musical 14-18 in de Nekkerhal te Mechelen. Meer
ĚĂŶ�ϱϬ�ůĞĚĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ǌŝĐŚ�ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀ ĞŶ͘ �h�ŽŶƚǀ ĂŶŐƚ�ƟũĚŝŐ�ĂůůĞ�
ŶŽĚŝŐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘

E ŝĞƵǁ ũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƟĞ�ϮϬϭϰ
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Dinsdag 18 maart
Geleid bezoek aan “De Semse”

Op 18 maart organiseert Neos Zemst een geleid
bezoek aan het museum van de Heemkundige
Kring "De Semse" in de vroegere jongensschool in
Zemst-Dorp (plein van de Verdraagzaamheid, aan
de bibliotheek, Schoolstraat te Zemst-centrum).

Wij dompelen ons in de geschiedenis van Zemst
in de voorhistorische periode, de Romeinse perio-
de en de latere geschiedenis. We brengen ook een
bezoek aan het lokale rijkswachtmuseum. Dat alles
verloopt onder de leiding van kundige gidsen.

Aanvang 14 uur in de herberg van "de Semse".
Inkom ter plaatse te betalen: 5 € voor leden, 7 €
voor niet-ůĞĚĞŶ͘ �/ĞĚĞƌĞĞŶ�ŝƐ�ǁ ĞůŬŽŵ͘ �, Ğƚ�ďĞůŽŽŌ�
een boeiend bezoek te worden!

Van 4 tot 8 september: Culturele reis naar Frankrijk. Inschrijvingen zijn nog mogelijk, maar gelieve snel te reageren (ten
laatste op 3 maart 2014): Joris Desaeger: bel 015 62 36 68 of 0496 84 75 90 of e-mail jorisdesaeger@skynet.be. Zo kun-
ŶĞŶ�ǁ Ğ�ƟũĚŝŐ�ĚĞ�ŚŽƚĞůŬĂŵĞƌƐ�ƌĞŐĞůĞŶ͘ ͘ ͘
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Donderdag 3 april
Daguitstap naar

Zeeuws-Vlaanderen

Op vraag van veel leden in de enquête van vorig

jaar organiseren we op 3 april een dagtocht naar

Zeeuws-Vlaanderen.

Wij vertrekken op de parking aan d’ Oude School

in Weerde voor volgend programma:

Vertrek om 8 uur ƐƟƉƚ͊

Ontvangst aan het kanaal te Terneuzen in “Het

Portaal van Vlaanderen” met info over de haven en

het kanaal Gent-Terneuzen. Wij krijgen hier koffie 

en een Zeeuwse “bolus” (koffiekoek). 

Wij bezoeken daarna het sluizencomplex van het

kanaal ĂĂŶ�ĚĞ�ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ�ŵĞƚ�ĚĞ�t ĞƐƚĞƌƐĐŚĞůĚĞ͘�

Dit gebeurt vanuit een uitkijktoren met zicht op

Schelde en stad, maar ook uitzonderlijk onder de

sluizen (in de basculekelder) waar we, met wat ge-

luk als er schepen zijn, het mechanisme zien wer-

ŬĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ�ƐůƵŝƐĚĞƵƌĞŶ�ĂĂŶĚƌŝũŌ͘

Op de middag worden wij verwacht voor het

middagmaal in het Mauritshof mooi landelijk gele-

gen in IJzendijke. Menu: Vlaamse stoverij met Belgi-

sche frieten, mayonaise en grootmoederssla; vanille

roomijs met warme Callebaut-chocolade; koffie of 

thee. Andere dranken zijn niet inbegrepen en ter

plaatse te betalen.

In de namiddag gaan we in twee groepen met

gidsen voor een stadswandeling in IJzendijke en een

bezoek aan het museum “Het Bolwerk”. Het oor-

spronkelijke IJzendijke van de middeleeuwen werd

door de zee overspoeld. De Spaanse hertog van Par-

ma herbouwde het enkele kilometers verder als ver-

dedigingsbolwerk. Het dorp doorstond Spaanse,

&ƌĂŶƐĞ�ĞŶ��ƵŝƚƐĞ�ďĞǌĞƫ ŶŐĞŶ�ĞŶ�ƐƉĞĞůĚĞ�ĞĞŶ�ďĞͲ

langrijke rol in de godsdienstoorlogen in de 16de en

17de eeuw en in de tweede wereldoorlog. De eeu-

wenoude belangrijkheid vanuit de middeleeuwen

wordt in het museum belicht.

Wij eindigen in een historische herberg met een

koffie en een gebakje. 

Terug naar Weerde rond 17.30 uur met aan-

komst rond 19 uur aan d’ Oude School.

Op deze uitzonderlijk mooie en gevarieerde uit-

stap kunnen maximum 60 personen mee. Schrijf dus

vlug in maar uiterlijk vóór 10 maart ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�

van € 65 per persoon op de Neosrekening die je

vooraan op de nieuwsbrief vindt. Niet-leden betalen

75 euro. Vermeld “Zeeuws-Vlaanderen” bij uw beta-

ling.
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Totaalspektakel: Marie-�ŶƚŽŝŶĞƩĞ

�ƟĞŶŶĞ�ƚĞŐĞŶ��ŶĚƌĠ͗
“Jij moet echt lid worden van ons
zangkoor. Je kan je niet voorstel-
len hoe leuk dat is! We spelen
kaart en biljart, we vertellen

voortdurend moppen en we hangen natuurlijk ook geregeld
aan de toog.”
André bekijkt hem verwonderd en vraagt:
“En wanneer zingen jullie dan???”
Het antwoord komt snel:
“Als we naar huis gaan!”

Donderdag 28 augustus: Openluchtspektakel
“Marie-�ŶƚŽŝŶĞƩ Ğ͟ ͘

Marie-�ŶƚŽŝŶĞƩ Ğ� ǁ ĞƌĚ� ŐĞďŽƌĞŶ� ŝŶ� ϭϳ ϱϱ� ĂůƐ�
aartshertogin van Oostenrijk. Ze werd de echtgeno-
te van Lodewijk XVI van Frankrijk en dus koningin
van Frankrijk.

KƉ�ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ�Ϯϴ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ŚĞĞŌ�aan het Kasteel
de Merode te Westerlo een wervelend totaalspek-
takel plaats. Het brengt op het water voor het kas-
teel het aangrijpend verhaal van Marie-�ŶƚŽŝŶĞƩ Ğ͕�
ĚĞ�ůĂĂƚƐƚĞ�ŬŽŶŝŶŐŝŶ�ǀ ĂŶ�&ƌĂŶŬƌŝũŬ�ƚĞŶ�ƟũĚĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�
&ƌĂŶƐĞ�ƌĞǀ ŽůƵƟĞ͘�

Met zelf gecomponeerde melodieën, gebracht
door een live-orkest, een topcast uit de Vlaamse
musicalwereld en 200 dansers, acteurs en figuran-
ten. De wonderschone choreografieën en adembe-

ŶĞŵĞŶĚĞ�ŶĞŐĞŶƟĞŶĚĞ-eeuwse kostuums van het
KŽƐƚĞŶƌŝũŬƐĞ�ĞŶ�&ƌĂŶƐĞ�ŚŽĨ�ǌƵůůĞŶ�Ƶ͕ �ŝŶ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�
met water, licht en vuur tegen het decor van het
middeleeuws kasteel, in bewondering doen staan.

�ĞǌĞ�ƵŶŝĞŬĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ǁ ŽƌĚƚ�Ƶ�ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ�ŵĞƚ�
een feestmaal, culinair bereid door Felix Alen, chef-
kok van Hof te Rhode in Diest.

Op het menu:

Welkomstdrankje
De Merode’s marmietje van vis, tuingroenten en

fijne kruiden 
Gevuld en door houtvuur gebraden zwijn, zo-

merse Westerlose groenten, rode biet met sterap-
ƉĞůƚũĞƐ͕ �ǀ ĞĞŶďĞƐƐĞŶ�ĞŶ�ŚĂǌĞůŶŽƚĞŶ�ĞŶ�ŐƌĂƟŶ�ǀ ĂŶ�
aardappel met amandelpuree

Roomwafeltjes met rozenconfituur, versuikerd 
venkelkruid en karamellenijs

Koffie/thee met cake/brioche 
Inbegrepen: twee drankjes (water, bier of wijn)
�ĞǌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ŝƐ�alleen voor leden! De deelname-

prijs bedraagt 74,50 euro per persoon: autobus van-
uit Weerde, feestmaal en voorstelling inbegrepen.

t ŝĞ�ŵĞƚ�ŽŶƐ�ŵĞĞ�ǁ ŝů�ƐĐŚƌŝũŌ�ŝŶ�ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�
het totale bedrag op rekening van Neos Zemst (zie
eerste bladzijde) en dit vóór 15 maart 2014.

t ŝũ�ǀ Ğƌǁ ŝƫ ŐĞŶ�Ƶ�ƟũĚŝŐ�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ǀ ĞƌƚƌĞŬƵƵƌ�ŝŶ�

Weerde.


