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VOORWOORD

Onze nieuwsbrief puilt weer uit van
berichtjes over wat er geweest is en wat
komt, in ons zomerprogramma. er is voor
ieder wat wils. Met langere dagen en beter
weer in het vooruitzicht wordt de neos-
microbe nog verder aangewakkerd. Het

bestuur heeft ondertussen ook al de grote lijnen uitgestippeld voor het pro-
gramma 2016-2017. 

inderdaad,  heel  wat  activiteiten
dienen soms een jaar bij voorbaat
gepland en gereserveerd te worden.
Wij zullen jullie dat alles vertellen
op de algemene ontbijtvergadering,
begin september. Je leest daar meer
over in latere nieuwsbrieven.

neos Zemst staat niet stil en blijft
permanent vooruit kijken, zonder te
vergeten van het moment “nu” te
genieten.

schrijf tijdig in en wees erbij. een
blij gezicht verspreidt veel licht en
jullie enthousiasme is voor ons een
belangrijke drijfveer.

Hopelijk maar weer tot heel bin-
nenkort.

ALbert CLuCkers, vOOrZitter

Lay-out: François Andries
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Onder een stralende lentezon brachten 75 geïnteresseerden van neos Zemst een bezoek aan de werkzaamheden in
en rond het Mechels station. in het infocenter werd het totaalproject voorgesteld, waarna een werfrondleiding volgde.

Het is de bedoeling met dit ambitieus project een antwoord te bieden aan de huidige en toekomstige 
mobiliteitsuitdagingen, maar ook met respect voor de spoorweggeschiedenis van Mechelen. 

Mechelen, 21 april

Stationswerken

Wat voorbij is...

Voor de zesde maal 
organiseerde Neos zemst

een meerdaagse Moezelreis. 
Onder leiding van 

organisator 
louis VaN rOOSt
bezochten wij trier, 

de Dom en omgeving.
(zie foto pag. 1)

26 - 29 april  

Moezelreis

Het bezoek aan de burcht
Eltz, was interessant en ook
leerrijk. Door slimme diplo-
matie heeft de burcht de

eeuwen onbeschadigd over-
leefd en behoort daarmee tot

de weinige nooit vernielde 
kastelen van Europa. 

Een uitstap naar de GEiErlaybruG stond ook op het 
programma. Deze hangbrug, met een lengte van 360 m en

100 m boven het Mörsdorferdal is nieuw. Na enkele 
maanden al een toeristische attractie en een dagtrip waard.

Een bezoek aan het Weingut Sonnen-
eck, een rondvaart op de Moezel en
“andere” bezigheden in en rond het 

Schloß-Hotel Petry waren aanvullende
activiteiten die van deze Moezelreis
weerom een groot succes maakten.

Foto’s Moezelreis: Gilbert MAEBE
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Wat nog komen gaat...

Donderdag 30 juni:  DAGUITSTAP LEUVEN / MEERDAAL
BEZOEK PROVINCIEHUIS VLAAMS BRABANT en 

WIJNKASTEEL “CHARDONNAY MEERDAEL”

in de voormiddag krijgen we een geleid bezoek aan het Provinciehuis in Leuven. de lunch nemen
we in " de Oude kantien" in Heverlee. in de namiddag maken we een wandeling in het mooie Meerdaalbos waar Ad
Wouters beelden gemaakt heeft van oude bomen. 
Om 16.30u worden we verwacht voor een rondleiding met proeverij in het
wijnhuis “Chardonnay Meerdael”.
Hier werd de eerste schuimwijn in belgië gemaakt. We gaan op hun
domein kennis maken met de wijnbouw en alles wat hierbij komt kijken.
Wat iedereen zal verbazen: zij maken ook pralines van hun Chardonnay!

Uitstap praktisch: 

vertrek: 9 uur op de parking van "De Oude School" in Weerde.

Prijs: all-in 47€ leden; 57€ niet leden.

Inschrijven: tot 4 juni door betaling op de rekening van neos Zemst

ALBERT 1
Donderdag 25 augustus 2016, 21u, Domein de

Merode, Westerlo
Een niet te missen stukje geschiedenis over één van de

meest geliefde koningen der Belgen

Het musicalspectakel Albert i neemt ons mee naar het belgië
van de 20ste eeuw. koning Leopold ii sterft en Albert wordt
de nieuwe koning, gesteund door zijn vrouw elisabeth.
Woelige tijden zijn op komst en al snel wordt de koning
geconfronteerd met de duitse troepen van zijn neef keizer
Wilhelm, die vrije doorgang door belgië willen. Albert wil de
neutraliteit van zijn land niet opgeven en leidt belgië door de
eerste Wereldoorlog.

tegen de achtergrond van het koningschap van Albert i toont
het muziekspektakel de gebeurtenissen in het leven van
enkele �ctieve personages, die elk op hun manier de oor-
logsjaren en het interbellum beleven. de professionele
zangers  en acteurs  worden  ge�ankeerd  door  200  dansers,
acrobaten, �guranten, paarden en authentieke voertuigen. 

Het musicalspektakel, met een
uitgebreide klank- en lichtshow,
wordt live uitgevoerd op het
water voor het prachtige kas-
teel van Prins de Merode in
Westerlo.

Dinsdag 12 juli 2016

Op  12 juli 2016 brengt Neos-zemst een bezoek aan
deze tijdelijke tentoonstelling, in het station Liège
Guillemins, gewijd aan deze extravagante �guur.  zijn
gewaxte snor, hooghartige houding, zijn manische blik
en zijn wandelstok typeerden hem.
150 authentieke werken, afkomstig uit de “Stratton
Foundation”, de “Foundation Niezen-Quiévy” en uit
privécollecties  die  nog  maar  zelden werden getoond,
illustreren zijn verschillende identiteiten. Het gaat om
schilderijen, sculpturen, manuscripten, juwelen en
litho’s. Je wordt ondergedompeld in een surrealistische
belevingswereld.
PRAKTISCHE INFORMATIE:
We komen samen in de lokettenzaal van het station in Mechelen
om 13 u.

elke deelnemer koopt zijn reisticket. 
de trein naar Leuven: 13.21 u. spoor  5 .   
in Leuven overstappen op de trein naar Luik spoor 3.    
reistijd: 1.09 u.  

De deelnemers die met eigen vervoer naar Luik gaan: 
Afspraak aan de ingang van de tentoonstelling om 14.30 u.
begin rondleiding: 14.45 u.  duur: 1.30 u.

Deelnameprijs:
(inkom en nederlandst. gids): leden 17 €, niet-leden 20 €. 
Inschrijven:
door storting van de deelnameprijs vóór 10 juni 2016 
op de rekening van neos-Zemst.

SALVADOR DALI
ZOALS U HEM
NOG NOOIT
EERDER ZAG !

NEOS ZEMST 
heeft voor deze gelegenheid 30 plaatsen gereserveerd.

ticket met busvervoer = 70 € / persoon.
Opstapplaats wordt aan de deelnemers later meegedeeld.

bij het ticket met busvervoer is een driegangendiner (buiten het
kasteeldomein) inbegrepen.

Wij verwachten uw inschrijving graag vóór 10 juni 
op rekening van neos Zemst met vermelding Albert 1.

Voor de liefhebbers een mooie gelegenheid om samen te genieten.



2016 Organisatie Plaats Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke
Do 19 mei Treinmuseum / Parlement Brussel 1 mei gust.lut@gmail.com - 0478/441322
Di 31 mei  Dagfietstocht Grimbergen / omgeving 15 mei leonwilms@skynet.be  -  0476/403187
Do 16 juni Provinciale Wandeling Hofstade 1 juni Neos Vlaams Brabant albertcluckers@gmail.com - 0475/568424
Do 30 juni Leuven / Meerdaal Provinciehuis 4 juni gust.lut@gmail.com - 0478/441322
Di 12 juli Tento Salvador Dali Luik 10 juni depauw.r@skynet.be - 0474/914631
Wo 20juli Verbeke & Slakkenkwekerij Kemzeke gust.lut@gmail.com - 0478/441322
Zo 31 juli BBQ Zemst-Laar albertcluckers@gmail.com - 0475/568424
Do 18 augustus Daguitstap Rijsel gust.lut@gmail.com - 0478/441322
Do 25 augustus Albert I Westerlo 10 juni Neos Vlaams Brabant infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187
8 - 12 september Friesland (5 d) Nederland Afgesloten gust.lut@gmail.com - 0478/441322 

12 mei     -     26 mei    -     9 juni

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

PROVINCIALE

WANDELDAG
georganiseerd

door

Zemst
in het 

“BLOsO domein”

hOfsTAdE

donderdag

16 juni 2016 - 13.30 uur

BETALEn

=  -

ingEschREvEn

Je inschrijving is pas 

de�nitief na storting van

het deelnamegeld

vertrek: Om 10 uur aan het gc “de Melkerij” in Zemst. 
Deelname: 30 € voor leden - 40 € voor niet-leden
Inschrijven: door betaling op rekening van neos Zemst. 

noteer in de mededeling: “naam + aantal auto of �ets”.

DINSDAG 31 MEI:  FIETSTOCHT

Onderweg; het stoppen waard!

Herinnering

Herinnering

familie BARBEcuE-dag31 juli
Noteer nu reeds

PETANQUE:

Leg al een knoop in je zakdoek en noteer in je
agenda om te herinneren aan onze jaarlijkse BBQ.
Het zal weer lekker zijn !


