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Toneel

Op 9 mei 2014 heb-
ben we weer de zaal van
De Peoene (Lange Schip-
straat 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
Morgana” komt echter
abrupt een einde wan-
neer hun dochter Diana
en haar gezin plots op
bezoek komen. Wat een
ƌƵƐƟŐ�ǁ ĞĞŬĞŶĚ�ŚĂĚ�ŵŽĞͲ
ten worden, ontaardt al
ƐŶĞů�ŝŶ�ĞĞŶ�ĐŚĂŽƟƐĐŚ�ŬůƵͲ

wen van familieleden,
radijzen, overspelige
voeten, buren, autostra-
des, een kleindochter
ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐĐƌŝƐŝƐ�
ĞŶ� ŝŶĐŽŶƟŶĞŶƚĞ� ŚŽŶͲ
den...

Auteur van het toneel
-stuk is Michael Palin.

De regie is in handen
van André Lefèvre

Toneel “Het week-
ĞŶĚ͟ �ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŵĞƚ�E ĞŽƐ�
Zemst:

Vrijdag 9 mei 2014
Samenkomst: om

19.45 uur in het cafetaria
van de zaal in de Lange
Schipstraat

INSCHRIJVEN: door
ƐƚŽƌƟŶŐ�ǀ ĂŶ�€ 10 per lid.
Niet leden betalen € 13
op de Neos Zemst reke-
ning (zie vooraan) en dit
vóór 3 mei 2014.

Voordracht:
Albert I en WO I

Neos Zemst op reis...

Op 13 mei vertrekken
we weer met een volle
bus naar Treis-Garten
voor onze jaarlijkse
Moezelreis. We rekenen
op mooi weer. Plezier en
kameraadschap zal er
zeker zijn. Eigenlijk kan
zo’n reis nooit stuk…

Wie toch de reis ge-
ŵŝƐƚ�ŚĞĞŌ͕ �ŬĂŶ�ŶŽŐ�ĂůƟũĚ�
mee met onze reis naar

Frankrijk. Bestemming
Provins, Fontainebleau
en Vauw-le-Vicomte.
s ƌĂĂŐ�ĚĞ�ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ďŝũ�
Joris:
jorisdesaeger@skynet.be
Telefoon: 015623668.
Inschrijven kan dus nog,
maar wacht niet te lang,
want wij moeten dan bij-
komende kamers vragen
in het hotel.

Eerste

Neos Zemst

quiz...
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Daguitstap Maastricht
Dinsdag 24 juni 2014

Maastricht is bijzonder rijk aan bezienswaardig-
heden.

Met deze daguitstap gaan we jullie natuurlijk
laten kennis maken met de binnenstad. In feite zijn
er 2 stadsgedeelten en daartussen stroomt de
Maas. De verschillende wijken zijn stuk voor stuk
boeiend en telkens weer heel anders.

Maar ook aan de rand van de stad en even bui-
ten de stad, gaan we 2 zeer uiteenlopende monu-
mentale panden bezoeken.

In de voormiddag is dat het project A2. Dit is
een dubbellaagse tunnel die gebouwd wordt om
de doorstroming van de ring, de bereikbaarheid
ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƐƚĂĚ�ĞŶ�ĚĞ�ůĞĞĩ ĂĂƌŚĞŝĚ�ůĂŶŐƐ�ĚĞ��Ϯ�ƚĞ�ǀ ĞƌͲ

Dauwwandeling 2013

beteren. Over deze grootse werken krijgen we een
ǌŝĐŚƚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĐĞŶƚƌƵŵ͘

Vóór we Maastricht verlaten, stappen we nog
uit om een uniek onderaards museum "De Jezuïe-
tenberg" te bezoeken. Één van de mooist bewerk-
te kalksteengroeven ter wereld. Tussen 1860 en
1960 trokken de Paters Jezuïeten van Maastricht
op hun vrije woendagnamiddag naar de groeven
om er zich te ontspannen. Ze hakten een groot
aantal reliëfs en beelden in de mergelwanden, die
het interieur van de onderaardse gangen verfraai-
en.

Het programma:
Om 8 uur vertrek in Weerde op de parking van "d’

Oude School".
Van 10 uur tot 11.15 uur geleid bezoek in-
ĨŽƌŵĂƟĞĐĞŶƚƌƵŵ��Ϯ�ǁ ĂĂƌ�ǁ Ğ�ŽŶƚǀ ĂŶŐĞŶ�
worden met een tas koffie. 
Om 11.45 uur middageten aan de Maas.
Van 13.30 uur tot 15 uur vrij bezoek aan
de stad.
Van 15.30 uur tot 17 uur geleid bezoek Je-
zuïetenberg.

Van 17 uur tot 17.45 uur afsluiten met koffie en             
gebak in Château Neercanne.

s ŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ƵŝƚƐƚĂƉ�ŝƐ�ĚĞ prijs per per-
soon voor leden: 50€, niet leden 60€ te betalen
vóór 10 juni op de Neosrekening die je vooraan in
de nieuwsbrief vindt.

Opgelet, er kunnen maar 58 personen meerei-
zen. Schrijf dus vlug in.
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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 24 april 2014
Donderdag 22 mei 2014
Donderdag 12 en 26 juni 2014

Nog data om te onthouden...

 Dinsdag 17 juni: wandeling in Grimbergen

 Zondag 27 juli: Jaarlijkse familiebarbecue

 Dinsdag 5 augustus: fietstocht 

 Donderdag 28 augustus: Spektakel Marie-
�ŶƚŽŝŶĞƩ Ğ
De inschrijvingen zijn reeds beëindigd!

Ons fotoalbum

Onze eerste Neos-Zemst-quiz kende een
ŐƌŽŽƚ�ƐƵĐĐĞƐ͗ �ƌƵƐƟŐ͕�ŶŝĞƚ�ƚĞ�ŵŽĞŝůŝũŬ͕�ĂŵƵͲ
sant, leuk,… Om volgend jaar te herhalen!
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Een olifant en een muis gaan naar het strand Als ze zich gaan omkleden, komt de olifant erachter dat hij

zijn zwembroek vergeten is.

De muis zegt:" Je mag er wel eentje van mij lenen".

De olifant verdwijnt tussen de struiken om zich om te kleden.

Even later roept hij: "Muis, kom je me even helpen? Het ging op zich wel goed met jouw zwembroek, maar

nu zit ik per ongeluk met 2 poten in één pijp!”

Daguitstap Nieuw-Zeeland


