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Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om onze
bestuursleden te bedanken
voor hun inzet; Joris heeft
gezorgd voor een vernieuwde

lay-out van de Nieuwsbrief en
voor de manier waarop hij het
secretariaat verzorgt.
Verder de bestuursleden welke zich actief hebben ingezet
voor het inrichten en begeleiden van onze activiteiten, met
name Frans De Win, Lutgart
Thomassen en Jeannine De
Baeck. Ook de bestuursleden ,
Aline Bogaerts, Pierre Janssens, Roland Verbeylen, Romain Poedts en Rosa Andries,
welke zorgen voor de dagelijkse gang van zaken: verspreiden van de Nieuwsbrief,
organisatie van de BBQ, deelname aan de vergaderingen
van allerlei gemeentelijke
raden en een deel andere ta-

ken welke onze werking van
de vereniging vergemakkelijken en mogelijk maken..
Wat de activiteiten voor de
zomermaanden betreft hebben
we gekozen voor dicht-bij-huis
activiteiten en voor degenen
die willen en kunnen ook de
gelegenheid te bieden ook wat
fietsplezier te beleven
Programma en details vindt u
in deze Nieuwsbrief.
Ik hoop op deze activiteiten u
allen te ontmoeten.
Hartelijk,
De Voorzitter

Deelnemen...
DOOR
INSCHRIJVING
We willen onze leden toch
nog even aan een wel belangrijke afspraak herinneren: wilt
u aan een van onze activiteiten deelnemen dan kan dat
door u in te schrijven en dat
gebeurt enkel en alleen door
betaling van de deelnamesom
op de rekening van Neos
Zemst.
Het heeft geen enkele zin om
uw deelname te melden op
het secretariaat of aan het
organiserend bestuurslid. We
kijken enkel naar de volgorde

van betaling op onze Neosrekening.

BE34 0015 2142 4990.

Natuurlijk mag u altijd contact opnemen met een bestuurslid indien u nog met
vragen zit over een activiteit.
Wij zullen die dan altijd zo
snel mogelijk trachten op te
lossen!

HET IBANNUMMER
VAN ONZE NEOS
REKENING
Voor wie de nieuwe overschrijvingsformulieren gebruikt: noteer het IBANnummer van onze rekening:

Wie over internet beschikt kan
op deze website (http://
users.telenet.be/annette-guy/
amorti/iban.htm) alle IBANnummers berekenen van alle
rekeningen...
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Zondag 25 juli: onze jaarlijkse barbecue...
Mogen wij u die dag
weer talrijk verwelkomen, samen met
uw familie, vrienden,
buren,…
Noteer deze datum
alvast in uw agenda!
U krijgt van ons te
gepasten tijde een
uitnodiging samen
met de inschrijvingsmodaliteiten.
Bedankt
hand!

op

voor-

NEOS ZEMST GAAT MET DE BALLEN GOOIEN...
“Steek eens de handen
uit de mouwen…”

Er was al lang sprake
van, maar nu is het definitief: Neos Zemst
gaat de petanque–toer
op!
We komen de eerste
keer samen op donderdag 27 mei 2010 om
14 uur aan het WIKlokaal in de Spiltstraat te Zemst-Laar.

“Ook niet-fietsers geven
we de gelegenheid om
deel te nemen met de
wagen”

Tijdens de eerste spelletjes spreken we dan af
hoe alles verder zal verlopen. Er is tevens de
gelegenheid om een
drankje te gebruiken…
Kunt u er toevallig de

eerste keer niet bij zijn,
maar wilt u toch deelnemen, geef dan uw
naam op aan de verantwoordelijke: Jeannine
De Baeck. Telefoon:
015 61 70 54 of 0478
34 98 66. Welkom en
geniet van het sportieve
spel!
Neos Zemst steekt de
handen uit de mouwen!

UITSTAP NAAR EEN RELIGIEUS ERFGOED IN
ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER.
Het indrukwekkende
school- en kloostercomplex van de zusters Ursulinen
was
ooit een “pensionnat de
demoiselles” met internationale uitstraling.
Dat komt ook in de architectuur prachtig tot
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Het WIK-lokaal ligt iets
verder naar Laar op dan
ons lokaal Amadeus!

uiting. Het klooster geniet dan ook wereldfaam.
Tijdens een bezoek met
gids (rondleiding duurt
2 uur) worden een aantal beschermde kloosterruimten bezocht: de
Ursulazaal, de Alpen-

zaal, de Empiregang, de
Feestrefter, de magnifieke kloosterkerk, de
Pianogalerij, het Oratorium en het museum.
Pronkstuk is de indrukwekkende koepel van
de art nouveau wintertuin
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WANNEER?

VRIJDAG
11 JUNI 2010.
HOE?
Met de fiets of met de
auto.
VERTREK FIETSTOCHT:
Om 10 uur aan de parking van het Blosozwembad te Hofstade.
De afstand van daar tot
aan het klooster is 24
km.
We fietsen aan een rustig tempo en langs verrassend mooie en rustige binnenwegen.
ETEN:
We worden verwacht
rond 12 uur voor een
middagmaal in “D’aa
stoof“, een restaurant
gelegen in het centrum
van O.-L.-V.-Waver
(Dorp 16) en op slechts
100 meter van het
klooster verwijderd.

Niet–leden betalen 25
EURO.
MENU:
u kunt kiezen uit :
Menu 1:
s o ep / k i p p en f ri cas é
met friet of kroketjes/
koffie of thee of ijsroom als dessert.
Menu 2:
soep/Waverse stoofpot
(met bier bereid) met
friet of kroketjes/ koffie of thee of ijsroom.
OPGELET:
Daar we zo vaak geplaagd worden door
slecht weer en we het
geld niet meer terugkrijgen, gaan we
desnoods met de auto!
Het programma, eten en
rondleiding, gaat dan
in elk geval door. De
deelnemers zorgen dan
voor eigen vervoer en
komen tegen 12 uur in
het restaurant samen.

BEZOEK KLOOSTER :
Rondleiding van 14 tot
16 uur.
De fietsers zijn dus terug thuis rond 18 uur.

NIET-Fietsers:
dus mensen die zeker
beslissen om niet per
fiets mee te gaan, mogen eveneens inschrijven. Ze dienen dus tegen 12 uur aan het restaurant te zijn..

PRIJS:
23 EURO (eten en
rondleiding inbegrepen;
dranken zelf te betalen)

We hopen om zoveel
mogelijk samen te gaan
eten – gezien de zeer
democratische prijs en

het gezellig samenzijn!
.
Indien u als niet-fietser
toch eerst thuis wenst te
eten, dan dient u om
13.45 uur aanwezig te
zijn aan het restaurant.
En dan gaan we in
groep 100 meter verder
naar het klooster.
De prijs is dan 7 EURO
voor de leden en 9 EUR
voor de niet-leden.
BETALING:
(wat tevens uw inschrijving is), te storten
VÓÓR 1 JUNI op de
rekening
van Neos
Zemst.
Steeds vermelden: aantal menu 1 en/of aantal
menu 2; fiets of wagen.
Rekeningnummer Neos
Zemst:
001-5214249-90
Indien u reeds wil werken via een Europese
overschrijving (wat absoluut nog niet verplicht is):
Iban BE34 0015 2142
4990
Voor alle bijkomende
inlichtingen kan u terecht bij Frans DE
WIN.
Tel 015/613005 of
GSM: 0498 63 88 90 of
m a i l
n a a r
fdw@telenet.be)
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Donderdag 12 augustus:
Bezoek aan het Damiaanmuseum
te Tremelo.
Het Damiaanmuseum omvat drie afdelingen : het eigenlijke geboortehuis, de projectiezaal en de grote zaal.
Het geboortehuis ademt de sfeer van Damiaans kindertijd. Het werpt een licht op de
ondernemingsgeest van de familie De Veuster. In een deel van het geboortehuis richtten
de picpussen na Damiaans dood een kapel
in. Vandaag wordt daar in de kelder onder
zijn geboortekamer de doodskist bewaard
waarin Damiaan in 1889 begraven werd en
in 1936 door het schoolschip Mercator naar
ons land werd overgebracht.
In de projectiezaal loopt een diareeks over
het leven, het werk en de betekenis van Pater
Damiaan. Hiervan is een Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse en Spaanse versie beschikbaar. Verder herbergt deze zaal een
aantal waardevolle voorwerpen die een idee
geven van de Hawaïaanse cultuur zoals de
missionarissen, waaronder Damiaan, die
aantroffen.
In de grote zaal bevindt zich, naast tal van
voorwerpen die door Damiaan gebruikt werden op Molokai, het altaar waaraan hij dagelijks eucharistie vierde. Een maquette van de
landtong toont duidelijk hoe de melaatsen en
Damiaan zelf van de buitenwereld werden
afgezonderd.
Enkele kunstwerken tonen hoe Damiaan ook
kunstenaars blijft inspireren. Zowel het Damiaanportret van de Engelse kunstschilder
Edward Clifford, één van de Damiaanportretten van Felix De Boeck en het wandtapijt
dat in opdracht van de Belgische regering
vervaardigd werd voor de wereldtentoonsteling van Parijs in 1937 worden hier tentoongesteld.
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Bezoek: "Huize de Veuster" instelling
voor geestelijk gehandicapten, met gids,
uitleg over werking en aanpak, gevolgd
door een middagmaal. Daarna het
"Damiaanmuseum" met gids, die ons
uitgebreid laat kennis maken met het
leven van Pater Damiaan.
Hoe? Met de auto of met de fiets!
Vertrek?
Met de fiets: (minder dan 50 km heen en
terug!) samenkomst om 10 uur op de
parking van het zwembad te Hofstade.
Met de auto: afspraak om 12 uur Pater
Damiaanstraat 37 te 3120 Tremelo.
Wegwijzers volgen: Keerbergen—
Tremelo: “Geriatrisch centrum Damiaan”
Prijs? 17 euro voor onze leden, 19 euro
voor niet-leden. In de prijs is inbegrepen: toegang, gids, en maaltijd (koude
schotel met tomaat, garnaal, meloen,
parmaham, varkensgebraad,rosbief,
ham, rauwkost, ei, brood, saus en 1
drankje).
Inschrijven? Door storting van het
deelnamebedrag op onze rekening (zie
vorige bladzijden!) en dit vóór 2 augustus 2010.
INFO? Bij ons bestuurslid Lutgart Thomassen, Molenheide 4 te Hofstade.
015 61 27 00 of 0478 44 13 22
e-mail: claes.thomassen@telenet.be

