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Wij hebben jullie wat te vertellen
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René Op de Beeck

In de toekomst zal René regelmatig en voor langere periodes in het buitenland
verblijven en daardoor zijn bestuursfunctie onvoldoende kunnen opnemen.
Wij danken René voor zijn engagement en hopen hem, als lid, nog regelmatig te
mogen begroeten.

STAP VOOR STAP KOMT ALLES TERUG OP GANG

Wandelen
Eindelijk zijn we opnieuw vertrokken.
De weermaker was zelfs goed gezind zodat we bij een ideaal wandelweer,
met meer dan 30 wandelaars, konden genieten van een prachtige
voorjaarswandeling in en rond Elewijt. Goesting om er ook bij te zijn?
WELKOM OP ÉÉN VAN ONZE VOLGENDE AFSPRAKEN.

Donderdag 20 mei

Rubenspadwandeling
Elewijt

Petanquen

Zo was het...

Zo is het nu...
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Zo komt het!!!

Voorwoord
Bijna ieder van ons heeft zijn 2de prik gekregen, daardoor geraken de Coronabeestjes
stilaan getemd. Onze maatschappij werd zwaar getekend door deze pandemie en zal
er nog lang de gevolgen van dragen. Aanpassen is dus noodzakelijk.
Zo ook had en heeft Neos Zemst zijn activiteiten aangepast aan de beperkingen en
mogelijkheden die wettelijk gedicteerd werden. Dat is een prijs die we moeten betalen.
De terrassen waren nog niet open tijdens de eerste wandeling- en petanquenamiddagen en bij de voorbereiding van organisaties hebben wij ons steeds gehouden aan de
op dat ogenblik geldende coronamaatregels.
Wij, Neos-leden zijn Bourgondiërs, we zijn meer en beter gewend en lusten op tijd een
natje en een droogje. Daarom nemen we de volgende maanden een voorzichtige start.
Met mondjesmaat, stap voor stap en met de nadruk op buitenactiviteiten richten we opnieuw samenkomsten in. Binnenactiviteiten zoals de Neos-Quiz en de jaarlijkse BBQ
worden nog “on hold” gezet en/of uitgesteld.


Onze herstart mag succesvol genoemd worden. Aan de Rubenswandeling op 20/05
hebben 30 wandelaars deelgenomen en de petanquers waren op hun 1e afspraak ook
goed vertegenwoordigd. Voor de ééndagsreis naar Pairi Daiza zijn er voldoende inschrijvingen. Alles valt weer stilaan in de plooi.


Het NIEUWE WERKJAAR starten wij op dinsdag 7 september met een ALGEMENE
VERGADERING. Hopelijk zijn dan alle beperkingen opgeheven en kunnen wij het
jaarprogramma 2021-2022 zorgeloos presenteren met voor elk wat wils.
MAAR NOTEER ALVAST OOK DINSDAG 5 OKTOBER 2021 IN JULLIE AGENDA.
Dan vieren we samen het “Post Corona Neos-feest”, een bevrijdingsfeest als het ware,
met een aangename, gezellige, vrolijke samenkomst. En naar goede oude tradities met
een natje en een droogje. Meer info krijg je hier nog over maar wij hopen om jullie daar
allemaal terug te zien zodat we opnieuw kunnen “samen-leven.”


Na het overlijden van Herman en het ontslag van Rene is het bestuur statutair onderbemand en dringend aan uitbreiding toe. Door de iever en ervaring van de huidige
ploeg is er op korte termijn geen probleem, op langere termijn zijn er aanpassingen
nodig.


Om alle bestuursbeslissingen vlotjes te organiseren en verder op te volgen hebben wij
jullie medewerking nodig. Daarom nog even herhalen:
Zoals steeds vinden jullie in de nieuwsbrief een activiteitenkalender met per activiteit
een aangestelde verantwoordelijke. Gelieve voor vragen en/of bijkomende info
enkel deze verantwoodelijke te contacteren.
Het Bestuur
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NEOS activiteitenplanner*
2021
vrij 25 juni

Activiteit

Plaats

Fietstocht

Rivierenland

Uur
13.30

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Inschrijving Opmerking
Deelname graag melden

GSM

Verantwoordelijke

0476 403 187 leonwilms@skynet.be

24/9 - 30/9 of 1/10 Daens de musical

Puurs

Info volgt

di 11 augustus

De Merode

Westerlo

Info volgt

di 7 september

Alg. Vergadering

Zemst-Laar

Info volgt

0477 742 060 alex.houthuys@gmail.com

di 5 oktober

Post Corona activiteit

Zemst-Laar

Animatie

0477 742 060 zemst@neosclub.be

15 - 19 september Meerdaagse reis

Nederland

Info volgt

0475 960 999 patrick.de.graeve@telenet.be

za 4 september

Antwerpen

december

Grüsse aus Wien

Inschrijvingen blijven geldig

0477 742 060 alex.houthuys@gmail.com

0477 742 060 alex.houthuys@gmail.com
Info volgt

Kerstlunch

Wandelen:

1ste en 3de donderdag
Verantwoordelijke:

-

13.30 uur (winterperiode)
14.00 uur (zomerperiode)
gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 1 juli (1e donderdag) is er uitzonderlijk geen wandeling.
We wandelen wel op 15 en 29 juli

Petanque:
2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK
Spiltstraat 280
Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403 187
Contact: fr.andries@skynet.be
0478 349 866

Donderdag:

24 juni
8 juli

Donderdag 15 juli - Domein Hofstade - 14 uur
We verzamelen op de parking van de zwemdok aan de Tervuursesteenweg. We gaan
het sportdomein binnen en blijven de wandelweg beneden de spoorbaan volgen. Na
een poos slaan we rechts af het bos in. We blijven één der vijvers volgen tot we in de
buurt van het sportmuseum belanden.
Via een verhard fiets- en wandelpad vervolgen we langs de oever van de grote vijver
om na ongeveer 10000 stappen of 6 km te eindigen waar we zijn gestart.
Nadien spreken we af waar we onze dorst kunnen lessen.

Donderdag 29 juli - Tussen Zenne en Barebeek - Hofstade - 14 uur
Vertrek aan de kerk "O.L.V. van Goede Bijstand" van Hofstade. We nemen de Ambroossteenweg en volgen de bewegwijzering op de plaatjes "Tussen Zenne en Barebeek". We belanden na een tijdje op de parking van de spoorweghalte Hofstade. We
steken de Tervuursesteenweg over en slaan rechts af in de Buntgrasstraat. Via de bewegwijzering komen we in het Vriezenbroek. Volgend langs de spoorlijn komen we bij
de Zenne. Even verder belanden we in de landbouwzone en wandelen verder tot aan
de Zemstsesteenweg, hier slaan we het bos in tot aan de speelweide van de Chiro. Via
enkele straatjes bereiken we na 6 km ons eindpunt: de kerk. Geniet ervan!

Samen met de Nieuwsbrief juni 2021 is er, als bijlage, een informatieblad over de

MEERDAAGSE REIS naar NEDERLAND
van woensdag 15 tot zondag 19 september 2021

Halvedag fietstocht
RIVIERENLAND
Vrijdag 25 juni 2021
Het traject is afhankelijk van de wegenwerken
in het voorziene pad.
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Vertrek: 13.30 uur aan de melkerij in Zemst
Max. 50 deelnemers, daarom voorafgaandelijk
je deelname melden via mail/tel.
leonwilms@skynet.be

Overstromingsgebied

