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Werkjaar: 2020-2021

Het einde van ons “bewogen”
werkjaar komt eraan, maar…
Een nieuwe kalender bruisend vol activiteiten staat
klaar vanaf september. Activiteiten van wandelen tot
petanque en van voordrachten tot meerdaagse uitstappen. Meer hierover in de volgende nieuwsbrieven.
Juli en augustus zijn de stille / rustige vakantiemaanden, maar op
7 september 2021 herstarten we met een eerste samenzijn op de
algemene ledenvergadering, waar wij onze nieuwe kalender
2021 – 2022 gaan voorstellen.
Raadpleeg zeker geregeld onze activiteitenplanner, telkens op de
laatste pagina van onze nieuwsbrieven. Dit om ongemakken, zoals
vergeten activiteiten, te late inschrijvingen, enz. te vermijden.
Ons bestuur staat klaar om jullie opnieuw een spetterend programma voor te schotelen, maar dit gaat ook gepaard met extra
werk. Momenteel zijn we nog met zes bestuursleden (normaal
minimum 9).
Daarom weer een warme oproep naar jullie toe, wie interesse
heeft om eens te proeven van een bestuursvergadering, kan zich
kandidaat stellen om er eentje mee te maken. Daar we momenteel
geen vrouwelijke bestuursleden hebben zouden we het zeer op
prijs stellen mochten er zich enkelen kandidaat stellen. Zoals het
spreekwoord zegt: “Vele handen maken het werk lichter”.
Verder wens ik jullie, samen met het bestuur, een welverdiende
prachtige zonnige vakantie toe. Hou het veilig en gezond, zodat
we met zijn allen weer samen kunnen komen begin september.
Voorzitter Alex Houthuys

In dit nummer:
(Bij de Nieuwsbrief
van september)

Pag. 2 - Pairi Daiza | Combiwandeling | Fietstocht Rivierenland
Pag. 3 - Algemene Vergadering | Daens, de musical
Pag. 4 - Activiteitenplanner | Petanque | Wandelen | Errata
Meerdaagse reis | Vakantie

V
O
O
R
B
I
J

PAIRI DAIZA
Dinsdag 15 juni 2021

COMBI-WANDELING

Zoals afgesproken vertrokken wij op een zonnige 15 juni 2021 in Weerde
op tijd en kwamen wij in Brugelette aan zoals gepland.
Eenmaal binnen, genoten wij van het super park, je waant je echt in verschillende continenten voor wat betreft de omgeving en de muziek.
Spijtig genoeg, door de actuele corona reglementering, waren er heel wat
wegomleggingen die het moeilijk maakten om bepaalde dierenverblijven
gemakkelijk te bereiken.
De extreem zomerse temperatuur heeft er voor gezorgd dat vele dieren
zich in hun stallingen hadden teruggetrokken en niet altijd van dichtbij
zichtbaar waren.
Conclusie: Pairi Daiza is geen park van betonnen stallingen en gebouwen
maar een leuke plaats waar het genieten is van de omgeving en de dieren.
Dankzij onze chauffeur, niettegenstaande de verkeersopstoppingen, veilig
en wel terug in Weerde om 18 uur.

Zemst-Laar - Kollintenbos - Bos van Aa

Donderdag 17 juni 9.30 uur in de ochtend
aan het “Hof van Laar”. 19 moedige stappers
warmen de kuitspieren. Nu, warmen is wel het
perfecte woord, het is zowat 20 graden en
ietwat zwoel.
Theo, onze gids voor vandaag, leert ons wat
over de geschiedenis van Zemst-Laar en het
ontstaan van haar kerk.
Ene geestelijke, Engelbertus Sterckx, die vaak
van Mechelen naar zijn familie in Merchtem
reisde, stopte al eens in herberg “De Larekam”
om er zijn dorst te lessen. Hij vond het taaltje
van de plaatselijke bevolking toch ietwat “onchristelijk” en hij zocht de nodige middelen en mensen bij mekaar om een kerk te
bouwen om de Larenaren toch enige devotie bij te brengen. Rond 1870 was de kerk klaar.
Het startschot wordt gegeven en we vertrekken richting Humbeek waar we na enkele honderden meter rechts afslagen, richting
Kollintenbos. Vanaf nu wandelen we midden één van de prachtige stukjes natuur die onze gemeente rijk is. Onze wandeling loopt
over 4 gemeenten: Zemst, Humbeek, Kapelle-op-den-Bos en Hombeek en biedt ons een variatie aan akkers bezaaid met graangewassen, paden omrand met veldbloemen, stukken bos en dwars door dit alles loopt de Laarbeek. We passeren langs de poelen die
ontstaan zijn door zandwinning in de jaren 70 van de vorige eeuw en die nu krioelen van watersalamanders, bruine en groene
kikkers, libellensoorten en zo meer.
Een aantal mensen onder ons kijken vol nostalgie terug op hun onbekommerde jeugd toen ze kwamen ravotten in dit heerlijk stukje
natuur.
Op de Pikkerie wacht ons een aangename verrassing! Een glaasje
bubbels wordt door het bestuur aangeboden en dat wordt natuurlijk
zeer geapprecieerd door de stappers.
Na zo’n tweetal uurtjes onderweg komen we, moe maar voldaan, aan in
het “Hof van Laar” waar we opgewacht worden door de niet-stappers
om samen (45 in totaal) te genieten van een heerlijke maaltijd. De
afwezigen hadden, zoals steeds, ongelijk!
Els Binst

Op vrijdag 30 juli 2021
hernemen we de afgelaste
halvedag fietstocht
“RIVIERENLAND”
Vertrek: 13.30 uur aan de melkerij in Zemst.
Max. 50 deelnemers, daarom voorafgaandelijk
je deelname melden via mail/tel.
leonwilms@skynet.be
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Dinsdag 7 september 2021

ALGEMENE VERGADERING
Parochiezaal Zemst-Laar - 14 uur - Deuren 13.45 uur

Het nieuwe werkjaar 2021-2022 van Neos Zemst
begint op dinsdag 7 september in de namiddag in de
parochiezaal van Zemst-Laar.
Met lekkere “Luxe broodjes hapjes” wordt het programma
voor 2021-2022 voorgesteld.
Breng alvast je agenda mee om met stip de vele interessante
activiteiten van Neos in te vullen.
Inschrijven voor deze namiddag:
15 € p/p te storten op de rek. van Neos Zemst vóór 30 augustus.
Samen kijken we uit, tijdens deze gezellige namiddag, naar wat het
bestuur van Neos in 2021-2022 voor jullie,
op het jaarprogramma gezet heeft.

De “Luxe broodjes hapjes”
klaargemaakt en opgediend door
Traiteur “Kokovoko” bestaat uit:
MINI-SANDWICHES, MINI-PISTOLETS,
KLEINE ZACHTE BROODJES

VARIËTEIT VAN VLEES, VIS EN GROENTJES
BELEGDE WRAPS MET GEGRILDE KIP,
GEROOKTE ZALM, PARMA HAM
EN DE NODIGE GARNITUUREN

COURGETTESOEP / TUINKRUIDEN / CROUTONS
PAPRIKA / VENKEL / ROOM
KOFFIE
DRANKEN AAN DE TOOG TEGEN BETALING

Op vrijdag 24

september 2021

Vertoning 19 uur - Vertrekuur in Weerde volgt.

Opgelet...
Zéér korte inschrijvingsperiode

TICKET
categorie 1
met busvervoer
en koude schotel:
88 € p/p.
Inschrijven
via rekening
Neos Zemst
met vermelding
DAENS vóór

21 juli 2021

!

De musical Daens, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992 van Stijn Coninx, gaat over
recht en onrecht, over leven en dood in het Aalst van 1900 en dompelt ons onder in het
rauwe, uitzichtloze leven van de arbeidersklasse. Een man gaat echter de strijd aan met het
immense onrecht van die tijd, priester Adolf Daens.
Niemand minder dan Peter Van de Velde zal gestalte geven aan de titelrol van Adolf Daens.
Ook Jo De Meyere (bisschop Stillemans), Jelle Cleymans (socialistische voorman Jan De
Meester) en Free Souffriau (Nette Scholiers) zullen te zien zijn in deze nieuwe productie.
De rijdende tribunes en decors van het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs zorgen voor
een unieke, beklijvende versie van deze succesmusical. Het publiek wordt meegezogen in
het verhaal door het groots speelveld, de nieuwste theatertechnieken en een kwalitatief
audiosysteem met hoofdtelefoons (dat eerder al zijn dienst bewees tijdens de spektakelmusical 40-45).
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NEOS activiteitenplanner*
2021

Activiteit

Plaats

Uur

Inschrijving Opmerking

Verantwoordelijke

Halvedag fietstocht

Vertrek Melkerij

di 11 augustus

De Merode

Westerlo

di 7 september

Alg. Vergadering

Zemst-Laar

14 uur

30 augustus

0477 742 060 alex.houthuys@gmail.com

vrij 24 september

Daens de musical

Puurs

Info volgt

19 JULI

0477 742 060 alex.houthuys@gmail.com

30 juli

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

Nederland

di 5 oktober

Zemst-Laar

Post Corona activiteit

december

Kersthappening

9 of 10 april 2022

Grüsse aus Wien

Deelname melden

GSM

vrij 30 juli

15 - 19 september Meerdaagse reis

13.30

* Sommige activiteiten
zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

0476 403 187 leonwilms@skynet.be
Volzet

Animatie

0477 742 060 zemst@neosclub.be

Info volgt
Antwerpen

Inschrijvingen blijven geldig

Wandelen:

Afgesloten

0477 742 060 alex.houthuys@gmail.com

1ste en 3de donderdag
Verantwoordelijke:

-

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

Donderdag 29 juli - Tussen Zenne en Barebeek - Hofstade - 14 uur

Petanque:
2de en 4de donderdag - 14.00 uur

WIK
Spiltstraat 280
Zemst-Laar

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!

Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476 403 187

Donderdag 5 augustus - Hazewinkel Heindonk - 14 uur

Contact: fr.andries@skynet.be
0478 349 866

Donderdag 19 augustus - Hombeek Eglegemvijver - 14 uur

Donderdag:
Donderdag:
Donderdag:

22 juli
12 augustus
26 augustus
9 september

Knooppuntensysteem "Scheldeland". We volgen de nummers 150 - 145 - 144 - 196 190 - 139 - 140 - 151 - 150. Afstand 5,3 km.
Vertrek aan de vijver in Hombeek. We wandelen op de Zennedijk tot aan de overzijde
van de vijver. Langs rustige landelijke weggetjes belanden we wat verder in het Middenveld. Na 6,2 km bereiken we dan terug het vertrekpunt.

Donderdag 2 september - Weerdse Kronkels - 14 uur
Vertrek en aankomst aan de St.-Martinuskerk in Weerde, afstand ca 7 km.
Bij nat weer liefst stevig schoeisel.

Even herinneren aan de
MEERDAAGSE REIS naar NEDERLAND
van woensdag 15 tot zondag 19 september 2021.
De inschrijving loopt nog tot 30 juli.

Errata:
De Nieuwsbrieven mei en juni van werkjaar 2020-2021
hebben een foutief volgnummer:
Dit moet zijn: Nr 9 - mei 2021
Nr 10 - juni 2021
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In augustus is er
geen Nieuwsbrief.
De meeste
oma’s en opa’s
zijn dan
met verlof.

