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de
kriebels
zetten ons in beweging
Het blijft ‘s avonds al langer klaar en het
zomeruur is aangebroken. de vogeltjes
�uiten dat de blaadjes aan de bomen er
groen van worden. een tussentijdse regenbui kan de stemming niet verstoren.
Het is lente !!
Wij voelen dat ook aan de werking van
neos. na een gevarieerd en geslaagd winterprogramma staan we klaar om de benen
te strekken.
enkele mooie wandelingen en �etstochten komen er aan. de nieuwsbrieven die je kreeg, en nog zal krijgen, geven meer details hierover. er
staan ook weer diverse daguitstappen op ons programma. interessante bezoeken, zonder grote moeilijkheidsgraad voor de minder goede stappers,
vullen het meer sportieve programma aan.
Wij kijken ernaar uit jullie talrijk te ontmoeten op onze activiteiten. Onnodig te herhalen dat je best op tijd inschrijft, waar nodig. Om praktische
redenen moet het aantal deelnemers soms beperkt worden.
Je kan ook, op eigen houtje of met vrienden, mooie wandelingen maken
in Zemst. O.a. het daelemansbos, dat we vorig jaar in de gietende regen
met neos verkenden, is de moeite waard in de lente. Je vindt meer info bij
“VVV Toerisme Zemst”. Wij wensen je een aangename lentetijd toe.
ALberT CLuCkers, VOOrZiTTer

Wat voorbij is...
Amadeus, 15 maart

Marc Brillouet
Op 15 maart genoten 84 Neos vrienden van de tweede voordracht van
Marc Brillouet over de Franse muziek
in de 60-ties en de 70-ties, “Bonjour la France”.
Het was weer een schitterende namiddag en de sfeer
zat er vlug in. Wij voelden ons plots heel wat jonger.
Mooie muziek, een vleugje nostalgie, wat jeugdsentiment in goed gezelschap.
Het was een namiddag om nog eens over te doen.
Wij doen dat ook en vroegen, op algemeen verzoek van de aanwezigen, Marc Brillouet
om volgend jaar, op 21 maart 2017, zijn conferentie te brengen over de muziek van de 50-ties!
Noteer die dag alvast in grote letters in jullie agenda.

Provinciale geschiedkundige

WANDELING

Boortmeerbeek, 21 maart
een schilderachtig, mooi uitgetekend en goed te bewandelen parcours, een puike organisatie (met kof�e vooraf, en
taart, kof�e en stevige drankjes achteraf) van neos boortmeerbeek. enkele voortreffelijke gidsen én ruim
150 deelnemers, waarvan 40 van neos Zemst.
Alle ingrediënten waren aanwezig voor een aangename provinciale wandeling bij de geboorte van de nieuwe lente.
Niet enkel een sportieve, maar tegelijk ook leerrijke en gezellige namiddag.

Elewijt, 7 april

DAUWWANDELING
met ontbijt
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Ook dit jaar waren een veertigtal Neosleden,
vóór zonsopgang, startklaar voor de jaarlijkse
dauwwandeling.
Wij gingen vanuit Elewijt naar het kasteel van
Schiplaken en tot aan het Steentjesbos.
Wij hoorden de vogels de lente binnen�uiten
en zagen de blaadjes groen worden van de
energie door de eerste zonnestralen.
Jeanne Peeters, onze gids van Natuurpunt,
zette alle natuurwetenswaardigheden in hun
context.
Na de �inke wandeling werd de inspanning, in
de vroege voormiddag, beloond met een goed
gevuld ontbijt in het Elewijtcenter.

Wat nog komen gaat...
Donderdag 19 mei daguitstap:

TrEINMuSEuM &
PArLEMENT van de Brusselse regering
Op donderdag 19 mei gaan we in de voormiddag naar " Train
World" het nieuwe treinmuseum in schaarbeek. Je ontdekt er de
meest unieke stukken uit de geschiedenis van de belgische
spoorwegen. Het is het uitstalraam voor de spoorwegen van
gisteren, vandaag en morgen. de lunch gaat door in het cafetaria.

in de namiddag brengen we een bezoek aan het "Brussels Parlement". We worden ontvangen in het
Huis van de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (het
miniparlement voor de brusselse Vlamingen) en een rondleiding
in de gebouwen van het brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Daguitstap 19 mei praktisch:
Vertrek:
9 uur op de parking van " de Oude school" in Weerde.
Prijs:
all-in: 50 € leden; 60 € niet leden
Inschrijven tot 1 mei door storten van dit bedrag op de rek. neos Zemst.

DINSDAG 31 MEI: DAGfIETSTOcHT
+/- 42 km
Zemst - Hombeek - Kapelle-op-den-Bos - Humbeek - Verbrande-Brug

GrIMBErGEN
10.00 uur:
12.30 uur:

14.00 uur:
15.30 uur:
Deelname:
Inschrijven:

VerTrek met de �ets aan het gc de Melkerij in Zemst
TOMMenMOLen.
bij aankomst: Pils of frisdrank
Lunch: soep, rundsstoofvlees met frieten, kof�e
Belangstellenden die met de auto komen worden hier
verwelkomd: Tommenmolenstraat 18 - Grimbergen
bezoek aan het “MOT” - Museum voor Oudere
Technieken - het GuLdendAL en omgeving
Terugweg richting Zemst, met een rust- en/of dorststop
30 € voor leden - 40 € voor niet-leden
Vóór 15 mei, door betaling op rekening van neos Zemst.
noteer in de mededeling: “naam + aantal auto of �ets”.

Verantwoordelijke: Leon Wilms - leonwilms@skynet.be - 0476/403187
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Organisatie

Plaats

Inschrijving

Opmerking

Verantwoordelijke

Do 21 april

Stationswerken

Mechelen

31 maart

Afgesloten

infoneoszemst@gmail.com - 0496/525899

Do 19 mei

Treinmuseum / Parlement

Brussel

26 - 29 april
Di 31 mei

Do 16 juni

Do 30 juni
Wo 20juli
Zo 31 juli

Do 18 augustus

Do 25 augustus

8 - 12 september

PETANQUE:

Moezelreis (4 d)
Dagfietstocht

Provinciale Wandeling
Leuven / Meerdaal

Verbeke & Slakkenkwekerij
BBQ

Daguitstap
Albert I

Friesland (5 d)

Duitsland

Afgesloten
1 mei

Grimbergen / omgeving

15 mei

Provinciehuis

30 mei

Hofstade

Kemzeke

vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130

1 juni

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

Max. 100 deelnemers

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

albertcluckers@gmail.com - 0475/568424

Rijsel

Nederland

albertcluckers@gmail.com - 0475/568424
gust.lut@gmail.com - 0478/441322

Zemst-Laar
Westerlo

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

Afgesloten

2e en 4e donderdag - 14 uur - WIK Zemst-Laar
Verantw.: leonwilms@skynet.be - 0476/403187

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

14 april

-

12 mei

-

26 mei

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

ERRATUM: De petanque op 28 april gaat NIET door, omdat heel wat leden deelnemen aan de Moezelreis.

PROVINCIALE

WANDELDAG
georganiseerd
door

Op 16 juni organiseert Neos Zemst, in samenwerking met Neos VlaamsBrabant, een provinciale wandeling. Het gaat om een semi- begeleide
wandeling over een uitgestippeld parcours. Er wordt aandacht besteed
aan de historische oorsprong en achtergrond van het domein.
De wandeling voorziet een bezoek aan het “Sportimonium” (historisch
sportmuseum van BLOSO) en er wordt een stuk taart met drankje
voorzien, onderweg.

HET PrOGrAMMA ZIET Er ALS VOLGT uIT:

Zemst

in het
“BLOSO domein”

HOFSTADE
Donderdag
16 juni 2016

• 13.30 u:
samenkomst op de parking van het gemeentelijk zwembad
van Zemst, op de Tervuursesteenweg in Hofstade.
• 14.00 u:
Vertrek in groepjes, met begeleiding, in het domein.
ingang recht over de parking.
• + 15.00 u:
Aankomst aan het sportimonium, in het domein, aan het strand.
Vrij bezoek tot 16 uur.
• + 16.00 u tot 17.00 u:
Taart en drank aan het “bootshuis”, op 200 meter van het
sportimonium.
• Vanaf 17.00 u :
Verder begeleid terugwandelen naar de parking, langs één van
de uitgangen

deelname kan, door storting, vóór 1 juni, van 15 € per persoon (hierin
begrepen toegang sportimonium, taart en drank) op rekening van neos
Zemst.

4

De inschrijvingen zijn beperkt tot 100 deelnemers en stortingen, ontvangen na
1 juni, kunnen niet meer in aanmerking genomen worden.

