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De paasklokken komen er aan
samen met de paashaas!
En zij brengen niet alleen eitjes voor wie braaf is
geweest. Zij luiden ook de aanvang in van de
lente- en zomeractiviteiten van neos Zemst.
Het goeie weer zal (moet) eraan komen. Zo starten
we dan met de wandelingen, �etstochten en uitstappen.
Ook de petanqueactiviteiten, op de tweede en vierde
donderdag van de maand, �akkeren weer op bij het
snuiven van de lente.
Wij hebben een gamma van activiteiten klaar, zoals u al in ons
programmabladje van september kon lezen. Omdat echter hier en daar
enkele praktische wijzigingen moesten aangebracht worden verwijzen
wij u naar de respectievelijke nieuwsbrieven die, stelselmatig, de
volledige correcte info van de komende activiteiten weergeven.
Wij herhalen nog eens dat, waar vooraf moet ingeschreven worden, u
dat liefst vlug doet. Meestal zijn de transport- ,catering- en
gidsmogelijkheden beperkt tot één buslading. Onmiddellijk inschrijven
is de beste garantie om er bij te zijn.
Wij sluiten het winterseizoen af met de derde editie van onze grote quiz
en met de voordracht van Marc Brillouet. Wij hopen dat jullie de lenteen zomeractiviteiten ook talrijk en actief zullen
bijwonen, zoals dat bij ondernemende en
ontspannen senioren hoort.
Ondertussen wensen wij jullie, vanuit het bestuur,
heel prettige paasdagen.
Albert Cluckers, VOORZittER

Donderdag 7 april 2016
6.30 uur

Donderdag 21 april 2016

DAUWWANDELING

STATIONSWERF
MECHELEN

Wandelaars komen samen begin Vinnestraat
Vertrek: 6.30 uur
Ontbijt: Restaurant Elewijt Center 9.00 uur
Deelname: Wandeling + ontbijt: € 15 (leden)
en € 17 (niet-leden) Enkel ontbijt: € 14
(leden) en € 16 (niet-leden)
Inschrijven:
bedrag over te schrijven op de rekening van
Neos-Zemst (BE34 0015 2142 4990)

Bezoek in groepen van 25

1e gidsbeurt start om 14.00 uur,
2e volgt om 14.30 uur en de
3e start om 15.00 uur.
Het juiste uur van vertrek wordt aan
de deelnemers
na inschrijving bekendgemaakt.

Zie uitgebreide informatie in vorige nieuwsbrief

Wat voorbij is...
1 maart 2016

11 teams, goed voor 43 deelnemers, en een schare supporters, namen
deel aan de derde editie van de Grote Quiz van neos Zemst. Zij
pijnigden hun geheugen, schraapten hun kennis samen en moesten,
hier en daar, soms een gokje wagen om de 4 reeksen van 12 vragen te
beantwoorden. Zoals bij de Olympische spelen was deelnemen weer
belangrijker dan winnen. De ploeg van “de Vervolgers” ging met de
eerste prijs lopen, nl. een gratis deelname aan onze zomer BBQ.
Ieder jaar hebben we meer en meer deelnemers.
Wees er dus in 2017 ook bij !!!!

De grote Quiz
van Neos Zemst

De winnaars: L. Reydams, R. Boschmans,
A. Verbeeck, H. Barten

Deelnemende ploegen:
1. de kozijntjes
2. neo�eten
3. de Regenbogen
4. Zemstse Miekes
5. de Vervolgers
6. deltas
7. de Heemkringers
8. de Quizladies
9. delikuna
10. den Boomgaard
11. de Hoeve

(brons)
(goud)
(zilver)

3 maart 2016, LEUVEN

25 februari 2016, MECHELEN

Concert Lemmensinstituut

Tapijten DE WIT

na het bezoek aan Manufactuur de Wit in Mechelen
zijn de 43 deelnemers onder de indruk van deze
prestigieuze privé collectie. Wandtapijten, gemaakt in
verschillende steden van over de hele wereld zijn
hier te bewonderen.
in de ateliers worden nu vooral tapijten uit alle landen
gereinigd en hersteld volgens hun eigen unieke
me-thode.
in het restaurant “de Merode”, gelegen in het
vroegere "Groot seminarie" hebben we genoten van
een lekkere eenvoudige maaltijd.
een leerrijke en aangename dag.

Een delegatie van neos Zemst woonde op 3 maart een
mooie concertavond bij in het Lemmensinstituut in
Leuven. Een brassband en een harmonieorkest brachten
werken van diverse toondichters.
Jan van der Roost, één van de dirigenten, is geen
onbekende voor de Wik in Zemst-Laar en nadine Bal
uit Zemst-Bos, die we daar ontmoetten, is een belangrijke docente saxofoon aan deze Leuvense instelling.
Wist je dat Jaak Lemmens, naar wie het instituut genoemd is, lange tijd in Zemst woonde? Hij verbleef op
het kasteel Linterpoorten waar hij in 1881 stierf.
Weer een activiteit om, voor diegenen die erbij waren,
niet te vergeten.

4 maart 2016, ANTWERPEN

Op de Koffie bij Nottebohm
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29 leden van neos-Zemst brachten een bezoek aan deze tijdelijke tentoonstelling in
de historische nottebohmbibliotheek. in 2 groepen en onder leiding van 2 ervaren
gidsen ontdekten we de geheimen van de kof�eboon en leerden we het onderscheid
tussen de Arabica en Robusta. Vervolgens maakten we kennis met de geschiedenis
en het huidig belang van de talrijke Antwerpse invoerders en kof�ebranderijen en
hoe de kwaliteit van de kof�e, net zoals bij wijn, door proevers wordt bepaald.
immers, ook al zijn new York en London de plaatsen waar de kof�e wordt geveild,
47 % van de wereldproductie van kof�e ligt in Antwerpen opgeslagen!

Vanaf nu zullen we des te meer van een lekker kopje kof�e kunnen genieten!

Wat nog komen gaat...
MOEZELREIS - INFORMATIE
Voor de thuisblijvers of geïnteresseerden van de 4-daagse Moezelreis geeft reisleider Louis nog wat
algemene informatie.
De deelnemers ontvingen ondertussen een gepersonaliseerd schrijven met de vriendelijke uitnodiging het
saldo voor 31 maart te betalen op de klassieke Neosrekening.
Dinsdag 26 april: Vertrek om 7 uur op de
parking d’ Oude school in Weerde en vervolgens via Luik, met halte in Barchon (koek
en drank) - sankt Vith-Bitburg - trier met
bezoek aan de stad (lunch in restaurant zum
domstein). daarna nog vrije tijd in trier
en nadien naar schloss-Hotel Petry
(kamerverdeling en verkenning van karden).
’s Avonds is het diner in het hotel.

Burg Eltz

Woensdag 27 april: na het ontbijt vertrek naar Wierschem
en bezoek aan de BuRG ELtZ. Lunch in het hotel en nadien bezoek van het Weingut sonneneck in Müden.
‘s Avonds wordt ons een Moselländisch Büfett aangeboden.
Donderdag 28 april: na het ontbijt bezoek aan de langste
hangbrug in Mörsdorf: de Geierlaybrug heeft een lengte
van 360 m. We lunchen in het hotel en nadien brengen we
een bezoek aan Cochem met een rondvaart op de Moezel.
’s Avonds wordt ons in het hotel een schlemmermenü
voorgeschoteld.
Geierlaybrug

Vrijdag 29 april: na het ontbijt pakken we onze valiezen
en is het een vrije voormiddag.

Na de lunch in ons hotel verlaten we Karden en keren terug huiswaarts met een halte onderweg.

Donderdag 19 mei
Treinmuseum en Brussels Parlement
Dinsdag 31 mei
Dagfietstocht in en om Grimbergen

Dagactiviteiten
in
voorbereiding

Donderdag 16 juni
Provinciale wandeling Neos Zemst
Donderdag 30 juni
Provinciehuis Leuven en Meerdaal
Woensdag 20 juli Kemzeke, daguitstap
Donderdag 18 augustus Rijsel - Euralille
Donderdag 25 augustus Klank- en lichtspel Albert I - Westerlo
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Organisatie

Plaats

Di 15 maart

Brillouet

Amadeus

Do 7 april

Dauwwandeling

Elewijt

Ma 21 maart
Do 21 april

26 - 29 april
Do 19 mei
Di 31 mei

Do 30 juni
Wo 20juli
Zo 31 juli

8 - 12 september

PETANQUE:

Brabantwandeling
Stationswerken

Moezelreis (4 d)

Treinmuseum / Parlement
Dagfietstocht

Leuven / Meerdaal
Verbeke
BBQ

Friesland (5 d)

Inschrijving
Vrij

Opmerking

Verantwoordelijke
leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Boortmeerbeek

10 maart

Org. Vl. Brabant

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

Mechelen

31 maart

Max. 75 personen

infoneoszemst@gmail.com - 0496/525899

Brussel

1 mei

Duitsland

Grimbergen / omgeving
Provinciehuis
Kemzeke

Zemst-Laar
Nederland

25 maart

Afgesloten

joske.merckx@telenet.be - 0479 410033

vanroostvanpraet@scarlet.be - 0496/555130
gust.lut@gmail.com - 0478/441322

15 mei

leonwilms@skynet.be - 0476/403187

30 mei

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

albertcluckers@gmail.com - 0475/568424

Afgesloten

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

gust.lut@gmail.com - 0478/441322

24 maart

-

14 april - 28 april

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

Neos Zemst,
ondernemende
en
ontspannen
senioren,
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doe mee!

