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Goed om weten...

Mailperikelen met Sky-
net hebben ons even in
verwarring gebracht, maar
die zijn gelukkig allemaal
opgelost. Bedankt voor uw
ƌĞĂĐƟĞƐ͗ �ǌŽ�ǁ ŝƐƚĞŶ�ǁ Ğ�ƚĞŶͲ
minste dat er wat fout liep
met het verzenden van de
mails. We stuurden wel
degelijk tekst, maar die
werd verwijderd en de le-
den kregen dus een maag-
delijk blad te zien.

We hebben de inschrij-
vingen voor Zeeuws-Vlaan-
deren (3 april) verlengd tot
31 maart 2014. Denk er
echter aan dat slechts 60
personen in de bus mee
kunnen!

Neos Zemst organiseert
heel wat ĞŝŐĞŶ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ͕ �
maar we nemen ook deel
aan die door Neos Vlaams-

Brabant en door Neos Na-
ƟŽŶĂĂů� ǁ ŽƌĚĞŶ� ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ͘ �
Er is dan steeds een be-
stuurslid van onze club bij.
^ŽŵƐ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ŽŽŬ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝͲ
ten die wij niet in ons pro-
gramma plaatsen… Maar
elk lid kan op de website
ǀ ĂŶ� EĞŽƐ� EĂƟŽŶĂĂůů�
(www.neosvzw.be) gaan
kijken en langs de site in-
schrijven als hij toch aan
ǌŽ͛ Ŷ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚ�ǁ ŝů�ĚĞĞůŶĞͲ
men!

Donderdag 27 maart
2014 ŚĞĞŌ�Žŵ�ϭϰ�ƵƵƌ�onze
eigen quiz plaats in “De
Semse” (Schoolstraat te
�ĞŵƐƚͿ͘� , Ğƚ� ďĞůŽŽŌ� ĞĞŶ�
gezellige namiddag te wor-
den met een 12-tal ploe-
ŐĞŶ͘ �:Ğ�ŚŽĞŌ�ĞĐŚƚ�ŶŝĞƚ�ƚĞ�
gaan studeren… Breng well
je lach en je goed humeur
mee!

IN MEMORIAM...

Celina
Meysmans
Geboren te Zemst
op 11 november
1937 en overleden
te Zemst op 13 fe-
bruari 2014.

We kenden Celina
als een vrouw die
vreugde beleefde
ĂĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶ�
van onze club.

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Voordracht:
Albert I en WO I
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DAUWWANDELING
én

ontbijt met spek en eieren

, Ğƚ�ŝƐ�ǌŽ�ƐƟůĂĂŶ�ĞĞŶ�ƚƌĂĚŝƟĞ�ŐĞǁ ŽƌĚĞŶ͗ �ĠĠŶ�ŬĞĞƌ�
eens vroeg opstaan, een mooie dauwwandeling
maken onder leiding van een goeie gids van Na-
ƚƵƵƌƉƵŶƚ�ĞŶ�ĚĂŶ�ƐĂŵĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ŚĞĞƌůŝũŬĞ�ŽŶƚďŝũƩ ĂͲ
fel met spek met eieren, koffiekoek, lekker geuren-
de koffie (of thee),.. 

E ŝĞƩ ĞŐĞŶƐƚĂĂŶĚĞ�ĚĞ�ĚĂƵǁ ǁ ĂŶĚĞůŝŶŐ�ŐĞĞŶ�ŬŝůŽͲ
metervreter is, willen we aan de leden die het
stappen moeilijk vinden, de kans geven om samen
met de wandelaars aan een supergezellige ont-
ďŝũƩ ĂĨĞů�ƚĞ�ǌŝƩ ĞŶ͘

Met de dauwtrippers spreken we op 15 april
2014 af om 6.30 uur aan de kerk van Weerde. Dan
ŐĂĂƚ�ŚĞƚ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ǀ ŝũǀ Ğƌ�ǀ ĂŶ�t ĞĞƌĚĞ�ĞŶ�ĚĞ�' ƵůĚĞƌŝũ͘�
KŶƐ�ůŝĚ�:ĞĂŶŶĞ�WĞĞƚĞƌƐ�;ĞĞŶ�ŐĂƌĂŶƟĞ�ǀ ŽŽƌ�ĞĞŶ�Į ũŶĞ�
begeleiding!) vertelt ons wat de natuur op onze
ƚŽĐŚƚ�ƚĞ�ďŝĞĚĞŶ�ŚĞĞŌ͘

Rond 9 uur zijn we terug aan de kerk van Weer-
de. Wie met de wagen komt, kan daar eventueel
van schoeisel veranderen. Daarna gaat het naar
het KWB-lokaal “Ons Huis”, Kostervoetweg 2 te
Weerde. Het zaaltje ligt op een 200 meter van de
kerk.

Om 9 uur verwachten we daar dan ook de an-
dere leden die enkel aan het ontbijt deelnemen.

Deelnamekosten:
Dauwwandeling + ontbijt: € 13 (leden), niet-

leden betalen € 16.
Enkel ontbijt: € 12 per persoon voor de leden,

niet-leden betalen € 15
Bedrag te storten op de rekening van Neos

Zemst (nummer zie pagina 1) en dit vóór 8 april
2014. Vermeldt bij uw overschrijving: “Dauw-
wandeling + aantal personen” en/of “Enkel ontbijt
+ aantal personen”

ALLEEN ontbijt met spek

en eieren (zonder wandeling dus)

of

Dauwwandeling 2013
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Petanque en
gezelschapsspellennamiddag

Aan en in het WIK-lokaal, Spiltstraat 280 te
Zemst-Laar. Van 14 uur tot 17 uur. GRATIS en zon-
der inschrijving. U komt en gaat wanneer u zelf
wil…

Data:
Donderdag 10 en 24 april 2014
Donderdag 22 mei

MUSICAL
14-18

Meer dan 50 leden schreven voor dit evenement
(19 april) in… We verwachten ze ten laatste om 13
uur aan de ingang van de Nekkerhal te Mechelen.
h�ǌƵůƚ�ĚĂĂƌ�ĚĞ�ƟĐŬĞƚƐ�ŽŶƚǀ ĂŶŐĞŶ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ďĞƐƚƵƵƌƐͲ
lid.

TONEEL
De Peoene, Mechelen

Op 9 mei 2014 hebben we weer de zaal van
De Peoene (Lange Schipstraat 71-73 te Meche-
len) afgehuurd voor een nieuw theaterstuk:

Het weekend
Bernard had het zich al helemaal voorgesteld:

het weekend in alle rust doorbrengen. Zijn vrouw
Virginie is druk in de weer met het onderhoud
van de tuin waardoor hij zalig kan genieten van
zijn zetel en de krant. Aan deze zalige “Fata Mor-
gana” komt echter abrupt een einde wanneer
hun dochter Diana en haar gezin plots op bezoek
ŬŽŵĞŶ͘ �t Ăƚ�ĞĞŶ�ƌƵƐƟŐ�ǁ ĞĞŬĞŶĚ�ŚĂĚ�ŵŽĞƚĞŶ�
ǁ ŽƌĚĞŶ͕ �ŽŶƚĂĂƌĚƚ�Ăů�ƐŶĞů�ŝŶ�ĞĞŶ�ĐŚĂŽƟƐĐŚ�ŬůƵǁ ĞŶ�
van familieleden, radijzen, overspelige voeten,
buren, autostrades, een kleindochter met een
ŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐĐƌŝƐŝƐ�ĞŶ�ŝŶĐŽŶƟŶĞŶƚĞ�ŚŽŶĚĞŶ͘ ͘ ͘

Auteur van het toneelstuk is Michael Palin
Regie: André Lefèvre
dŽŶĞĞů�͞ , Ğƚ�ǁ ĞĞŬĞŶĚ͟ �ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ�

Zemst:
 Vrijdag 9 mei 2014
 Samenkomst: om 19.45 uur in het cafe-

taria van de zaal in de Lange Schipstraat
 /E ^�, Z/:s �E ͗ �ĚŽŽƌ�ƐƚŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�€ 10 per

lid. Niet leden betalen € 13 op de Neos
Zemst rekening (zie vooraan) en dit vóór
3 mei 2014.

MOEZELREIS 2014

De 54 deelnemers aan de Moezelreis 2014 ont-
vingen persoonlijk een e-mail of een brief om het
saldo van deze reis vóór 10 april 2014 te storten op
de rekening van NEOS-Zemst.

Mochten er deelnemers zijn die bijkomende in-
ůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ŶŽĚŝŐ�ŚĞďďĞŶ͕ �ŐĞůŝĞǀ Ğ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ�
met Louis Van Roost (015 /61 39 71 – 0496 55 51 30
of vanroostvanpraet@scarlet.be ).

Begin van de maand mei ontvangen de deelne-
mers nog de laatste gegevens.

Daguitstap
MAASTRICHT

Een datum om alvast in uw agenda te noteren:
dinsdag 24 juni 2014. Meer uitleg en inschrijvingen
zullen we in de nieuwsbrief van mei plaatsen.

BARBECUE
2014

Nog een datum die niet in uw agenda mag ont-
breken: zondag 27 juli 2014 ͘ �s Ğƌǁ ŝƫ Ő�Ăů�ŵĂĂƌ�Ƶǁ �
familie, vrienden, buren… Uitzonderlijk zal die
plaatshebben in de parochiezaal van Zemst-Laar.

Samen met de bus: vrienden, familie, kinderen,…
ze kunnen allemaal mee op donderdag 17 juli 2014.
Meer daarover in een latere nieuwsbrief.

FAMILIEUITSTAP 2014
Pairi Daiza

Onze culturele reis naar
FRANKRIJK 2014

22 leden hebben zich ingeschreven. We zijn nog
steeds op zoek naar 8 deelnemers! Vrienden, bu-
ren,… niet-ůĞĚĞŶ�ŵŽŐĞŶ�ŽŽŬ�ŵĞĞ͘�s Ğƌǁ ŝƫ Ő�:ŽƌŝƐ͗

0496/847590 of 015/623668
jorisdesaeger@skynet.be
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Door de perikelen met het mailprogramma, had-
ĚĞŶ�ǁ Ğ�ǁ Ăƚ�ƟũĚ�Žŵ�ĞĞŶƐ�ƌŽŶĚ�ƚĞ�ƚŽĞƌĞŶ�ŽƉ�ŝŶƚĞƌͲ
net. Toevallig kwamen we een Nederlandse site
tegen met Belgenmoppen… Tiens… Zouden we er
kunnen mee lachen? Hier heb je er een reeks…

Een Hollander, een slimme Belg en Sinterklaas
staan aan de waterkant. Wie is er eerste aan de
overkant? De Hollander natuurlijk, want Sinterklaas
en een slimme Belg bestaan niet.

Hoe opent een Belg een typemachinefabriek? Dan
knipt ie alle linten door. (Nvdr.: wij gebruiken al
lang de computer!)

Een Brit, een Nederlander en een Belg raken be-
ƚƌŽŬŬĞŶ�ďŝũ�ĞĞŶ�ŬĞƫ ŶŐďŽƚƐŝŶŐ͘��Ğ�ƐƚĂƉƉĞŶ�Ƶŝƚ ͘ ��Ğ�
Brit zegt: "I'm sorry." De Nederlander zegt: "I'm
sorry too." Zegt de Belg: "I'm sorry three."

Een Belgische vrachtwagenchauffeur zit klem onder 
een viaduct en ik zeg dan laat je wat lucht uit je
banden lopen. Zegt ie wat ben je stom. Ik zit van
boven vast niet beneden.

Wat is het meest gebruikte Belgische voorbehoed-
middel? Groene zeep, dat strijken ze op het dak
want dan glijdt de ooievaar eraf.

Een toestel van de Belgische luchtvaart maatschappij
Sabena wil gaan landen op Schiphol. De piloot en
zijn co-ƉŝůŽŽƚ�ǌĞƩĞŶ�ĚĞ�ĚĂůŝŶŐ�ŝŶ�ĞŶ�ǌŝĞŶ�ďĞŶĞĚĞŶ�
hun de landingsbaan al verschijnen. De piloot laat de
wielen zakken en zet het toestel op de grond. Om
ƚŽƚ�ƐƟůƐƚĂĂŶ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ŬŽŵĞŶ�ŐĂĂŶ�ĚĞ�ƚǁ ĞĞ�ǀ Žů�ŝŶ�ĚĞ�
remmen. Ze remmen, remmen, remmen; de rook
schiet van de blokkerende banden. Vlak voor het
ĞŝŶĚĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ďĂĂŶ�ƐƚĂĂƚ�ŚĞƚ�ƚŽĞƐƚĞů�ƐƟů͘
Met zweet op hun voorhoofd kijken de piloten el-
kaar aan. Zegt de een tegen de ander: "Awel zulle,
wat een korte baan van die Hollanders".
Zegt de co-piloot terwijl hij opzij kijkt: "Zeker en vast,
maar wat is 't ie breed zeg!"

Weet je wat de Belgen dit weekend ontdekt heb-
ďĞŶ͍ ��Ăƚ�ĞĞŶ�ƚƵŝŶƐůĂŶŐ�ŶŝĞƚ�ŐŝŌŝŐ�ŝƐ͘

Een Belg gaat op reis naar Schotland voor onderzoek
naar stambomen. Als hij op een dag op een kerkhof
loopt, ziet hij op een grafsteen de volgende tekst:
'Donald McBean, een zachtaardige man en een goe-
de vader.' Die Belg kijkt er even naar, schudt dan zijn
hoofd en zegt bij zichzelf:,,Typisch iets voor die
^ĐŚŽƩ ĞŶ͖ �ĚƌŝĞ�ŵĂŶŶĞŶ�ŝŶ�ĠĠŶ�ŐƌĂĨ͘ Η

Volgende keer: terug een goeie Vlaamse mop!


