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Wij hebben de laatste weken al heel wat interessante evenementen op
ons palmares gezet. Boeiende conferenties, een swingende namiddag, de
spannende quiz, de ontspannende wandelingen, leerrijke uitstappen…
Daarenboven konden een aantal leden mee genieten van de activiteiten
ingericht door Neos nationaal en provinciaal.

Neos Zemst doet zijn naam van vereniging van ONDERNEMENDE EN
ONTSPANNEN SENIOREN alle eer aan. Het boeiende aan al deze pro-
grammapunten is niet alleen het deelnemen op zichzelf maar vooral de
sociale dimensie ervan. Samen actief zijn met generatiegenoten, met
gelijkgestemde zielen, is een toegevoegde waarde aan ons clubleven. Bij
iedere activiteit leer je andere dorpsgenoten kennen of beter kennen. Dat
is de dynamiek van onze Neos. Het is fijn dat jullie, samen met het bestuur,
begaan zijn met het leven ervan.

De zomerse programmapunten beloven heel wat goeds. Diverse daguit-
stappen, de Moezelreis, de BBQ en de reis naar Berlijn zijn toppers in het
seizoen.

Op 11 mei hebben we ons verjaardagsfeest met de kaas-
en wijn namiddag.

Een niet te missen
event om de 
overgang tussen
lente en zomer
goed in te zetten.

Met zijn allen 
zorgen we ervoor
dat dit jubileum-
jaar zijn naam
waard is.

Tot binnenkort

Albert Cluckers,
Voorzitter
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Er zijn al enkele drukke 

weken voorbij,

maar er komen 

nog heel wat 

leuke dagen aan.

Al ingeschreven ?...
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Zaal Amadeus zat nokvol muziekliefhebbers. Marc Brillouet, de gekende
radiopresentator, bracht weer op zijn meesterlijke manier muziek uit de
“fifties”. Zijn fijne commentaar, zijn perfect uitgekozen muziek, zijn
meeslepende Limburgse stem, brachten de zaal vlug in stemming.

Wij voelden ons allemaal weer even  jonger dan vandaag en droom-
den met heimwee weg naar de tijd zonder TV of smartphone.

Marc is zeker nog welkom met nieuwe herinneringen uit de
muziek-wereld.

30 maart  -  DAUWANDELING  Bos van Aa - Kollintenbos

Met meer dan 30 waren wij om in het uiterste 
noordwesten van Zemst een groot stuk natuurgebied 
te ontdekken. 

Gids Theo informeerde ons over de oude graslanden, poelen, 
watersalamanders, bruine en groene kikkers, minilandschapjes 
en natuurlijk ook de zandwinning. 

We leerden heel wat over de Laarbeek, die in 
het Kollintenbos loopt en zorgt voor talloze 
grachten en moerrassige plekken. 

Daarna volgde nog het klassieke ontbijt 
bij Vanessa, voor de 64 aanwezige
hongerige magen.  

Zonder overdrijven 
kan men weerom op een topactiviteit 
terugblikken.

Op 21 maart 
was het weer 
swingtime…
bij Neos Zemst.

16 maart - Landelijk Eppegem

Zemst-Laar -  6.30 uur

6 april - Mechelen-Stuivenberg
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Dinsdag 20 juni 2017    Halve dag Grimbergen
Afspraak om 14 uur op het kerkplein van Grimbergen -  EIGEN VERVOER

147 trappen hoog, bezoeken wij een ongewenste bewoner in het dakgebinte van de
basiliek van Grimbergen.

Dit is een vraatzuchtige grote kever, die veel schade aanricht in oude dakgebinten. 
In samenwerking met de Vlaamse Monumentenwacht werd in de Basiliek van Grimbergen
een pilootproject ontwikkeld waarmee nauwkeurig de werkzaamheid van de kevers kan 
worden gevolgd en bestreden. 
Onder leiding van een ervaren gids bezoeken wij een niet- alledaagse locatie met ongewen-
ste bewoners.

PRIJS: 5 € leden  - 7 € niet-leden. (Verrassing in het Fenikshof)
Bedrag te storten op rekening van Neos Zemst vóór 6 juni met vermelding “Halve dag Grimbergen” + aantal personen.

Donderdag 1 juni 2017

Daguitstap Lier en Water-link
(Productiecentrum Oelegem)

Op 1 juni 2017 hebben wij een uitstap naar Lier en Water-link 
(Productiecentrum Oelegem) georganiseerd.

Lier (Pallieterstad) ligt aan de samenloop van de Grote Nete en de Kleine
Nete. Lier wordt “de poort der Kempen” genoemd en kreeg de bijnaam
“Lierke Plezierke”. Haar patroonheilige is Gummarus en de spotnaam
voor een  Lierenaar is “Schape(n)kop”.
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We bezoeken in de voormiddag het historische centrum en zullen kennismaken met het
rijke verleden: de unieke Zimmertoren, de collegiale Sint-Gummaruskerk en het
geklasseerde begijnhof.
In de namiddag brengen we een bedrijfsbezoek aan Water-link (Productiecentrum
Oelegem).
Tijdens het bezoek kan je zien hoe drinkwater gemaakt wordt. Je volgt elke waterdrup-
pel van bij de inname aan de ruwwaterbron (Albertkanaal) tot aan het eindproduct:
glashelder drinkwater.
Sinds 1881 staat Water-link (de grootste drinkwaterproducent in Vlaanderen) in voor de
drinkwatervoorziening van de Stad Antwerpen, haar randgemeenten, havenbedrijven
en de bevoorrading van zeeschepen in de haven van Antwerpen.
Water-link is ook de lange termijn leverancier van vooraanstaande drinkwaterbedrijven
zoals Farys, PIDPA, Vivaqua, het Nederlandse Evides en de Watergroep.

Vanaf 2019 krijgen zelfs Vlaams-Brabantse gezinnen Antwerps drinkwater via
de Watergroep. Er wordt dan vanuit Rumst een 14,4 km aanvoerleiding DN 600 
gepland naar Zemst-Bos.

VERTREK: 8.45 uur op de parking van “d’Oude School” in Weerde.
PROGRAMMA:
9.30 uur start van de historische stadswandeling met gidsen in Lier.

11.30 uur lunch in de brasserie-restaurant  “Het Moment”.
-  Verse dagsoep,  kalkoenfilet met Archiducsaus, seizoensgroenten en kroketten;
-  1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank bij de maaltijd;  
-  dessert : Dame Blanche
-  1 koffie of thee na het dessert.

13.15 uur vertrek naar Oelegem.
14.00 uur bezoek aan Water-link (Oelegem) met aan het einde  koffie, thee of frisdrank.
16.30 uur terugreis.

Prijs:
35 €  leden; 45 €  niet-leden.

Storten vóór 23 mei 
op de rekening van Neos Zemst

(zie pag. 1).
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13/4
27/4 Moezelreis

11/5 10 jaar Neos

25/5  

2e en 4e donderdag  - 14 uur

WIK Zemst-Laar

Verantwoordelijke: 

leonwilms@skynet.be

0476/403187

PETANQUE:
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1e en 3e donderdag - 13.30 uur

Zwembad Hofstade

Verantwoordelijke: 

gilma171@outlook.com

0476/893706

WANDELEN:
20/4 Houtem - Vilvoorde
4/5 Stroperspad - Laar
18/5 ...

Sport - Cultuur - Ontspanning...Activiteitenplanner *

2017 Organisatie Plaats UUR Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

di 18 april Daguitstap Kortrijk Weerde 7.30 Afgesloten gust.lut@gmail.be - 0478 441322

25 - 28 april Moezelreis (4 d) Duitsland Afgesloten vanroostvanpraet@scarlet.be-0496/555130

di 2 mei 1/2 daguitstap Vilvoorde CC Bolwerk 14.00 21 april Eigen vervoer gust.lut@gmail.be - 0478 441322

do 11 mei Neos Zemst Zemst-Laar 14.30 2 mei Viering 10 jaar albertcluckers@gmail.com - 0475568424

Do 1 juni Lier / Water-link Lier 8.45 23 mei leonwilms@skynet.be - 0476 403187

di 20 juni 1/2 dag Grimbergen Basiliek 14.00 6 juni Eigen vervoer leonwilms@skynet.be - 0476 403187

do 24 augustus Festivaria Berlare 21.00 1 juni Neos Vl.-Brabant infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187

14 - 18 september Berlijn Duitsland Afgesloten gust.lut@gmail.be - 0478 441322

FESTIVARIA: KISS ME, KATEFESTIVARIA: KISS ME, KATE

DONDERDAG 
24 AUGUSTUS 
2017 - 21uur
DONKMEER /
BERLARE

Onze tweejaarlijkse afspraak aan het Donkmeer staat bij vele clubs al met stip in de agenda. Dit keer
brengt Festivaria de Broadwaymusical “Kiss me, Kate”. Dit is een passionele musicalkomedie
gebaseerd op ‘De getemde feeks’ van William Shakespeare met o.a. Jan Schepens in de hoofdrol.  

Het verhaal gaat over Fred en Lilli, twee acteurs die ooit gelukkig
getrouwd waren maar nu minder gelukkig gescheiden zijn. De
twee spelen de hoofdrol in ‘De getemde feeks’, een operette naar
het bekende toneelstuk van Shakespeare. Al snel vallen ze uit hun rol
en slingeren ze op de scène subtiel verwijten naar elkaars hoofd.
Doe daar nog de gokverslaafde medeacteur Bill en z’n lieftallige Lois
Lane bij en het spel is comleet.

Festivaria staat elk jaar garant voor een spektakel vol romantiek, licht, dans en muziek en dat alles in
een mooi kader aan de oever van het Donkmeer. Een aanrader!

Neos Zemst heeft voor deze gelegenheid  20 plaatsen gereserveerd.

Ticket met busvervoer: 73 € per persoon. Warme maaltijd in de prijs begrepen.

Wij verwachten uw inschrijving graag vóór 1 juni door overschrijving van het bedrag op rek. van
Neos Zemst met vermelding KISS ME, KATE.

Voor de liefhebbers
een mooie 
gelegenheid 
om samen 
te genieten in groep.

Reizen met Neos en CTT
CTT (City Trip Travel) in Dottenijs is één van de reisorganisatoren die
voor Neos mooie meerdaagse reizen samenstelt. Ook wij maken
o.m. van CTT gebruik. Er zijn  reizen en cruises in aanbieding naar
de Provence en de Camargue, in Spanje, naar Venetië of Dubai,
naar Parijs,…
Kijk voor meer informatie op de website van CTT, www.ctt.be. Som-
mige reizen zijn op provinciaal- of nationaal vlak door en voor Neos
georganiseerd. Als deelnemend Neoslid ben je dan door de Neos
verzekering gedekt. Andere reizen zijn louter individueel, zonder
verwijzing naar Neos.
Wil je graag mee dan moet je rechtstreeks inschrijven. 

NEOS ZEMST KOMT NIET TUSSEN IN DE ORGANISATIE 
EN DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE !

Eventueel meer info kan ook bij Lutgart Thomassen, onze onder-
voorzitter (gust.lut@gmail.com) verkregen worden.

Na de dauwwandeling: spek, eieren en ander lekkers...


