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Derde familie-en-vrienden-BBQ: 25 juli



Derde-familie-envrienden-BBQ
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gend om in te schrijven
vóór 15 juli door het
strookje achteraan deze
nieuwsbrief in te vullen
en te bezorgen aan het
Neos
secretariaat:
Het DOEL van deze Beekstraat 78 te 1980
BBQ is tweeledig:
Eppegem of aan een bestuurslid in uw buurt.
1.Met de opbrengst wil- Mailen mag ook:
len we de uitgave van neoszemst@skynet.be.
onze NIEUWSBRIEF
blijven betalen,. Soms
organiseren we activiteiten waarvan de kosten
onverwacht hoger oplopen dan we vooropgeDit jaar vragen we ook
om het bedrag over te
schrijven op onze rekening
001-5214249-90
(IBAN BE34 0015
2142)
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Ter herinnering: bezoek aan het Damiaanmuseum

2

Seniorenfeest

3

Foto’s Moezelreis
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Foto’s daguitstap
Klein-Brabant

4

INSCHRIJVINGSFORMULIER BBQ

4

steld hadden door bv.
minder deelnemers, prijs
die onverwacht gestegen
is,… Ook die extra kosten moeten we natuurlijk
kunnen betalen...
2. Een gezellig samenzijn tussen de leden en
hun familie en vrienden
organiseren.

Volwassenen betalen bij
vooraf-inschrijving € 15
en ontvangen daarvoor
een aperitief, verschillende soorten vlees, een
assortiment
groenten,
brood, aardappelen en
een dessert.
Kinderen tussen 5 en 13
jaar betalen bij voorafOm niemand teleur te inschrijving € 8. Zonder
stellen, vragen we u vooraf-inschrijving, bevriendelijk doch drin- taalt u op de BBQdag

zelf € 16 (volwassene) en
€ 9 (kindermenu).
Er worden ook vegetarische burgers voorzien!

We voorzien ook een
tombola met nuttige prijzen.
We verwachten u met
velen tussen 12 en 15 u.
in “d’ Oude School”,
Damstraat, WEERDE.
Hartelijk WELKOM en
bedankt voor uw steun!
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NEOS ZEMST GOOIT MET DE BALLEN...

“Steek eens de handen uit
de mouwen…”

De eerste petanque-dag zit er ondertussen al op! En of het plezant
was! We maakten de volgende afspraken:
4.
1.
We komen ELKE 2de en 5.
4de donderdag van de
maand om 14 uur samen aan
het WIK-lokaal in de Spiltstraat te Zemst-Laar om te 6.
petanque te spelen.
2.

Bij slecht weer zorgen we
voor gezelschapsspelen. U 7.
hoeft niet thuis te blijven.

3.

Verantwoordelijke is ons be-

stuurslid Jeannine De Baeck:
Telefoon: 015 61 70 54 of
0478 34 98 66.
Spelleider is Leon Wilms
Er wordt steeds drank voorzien aan democratische prijzen.
Uitrusten kan in het WIKlokaal met een drankje en een
gezellige babbel.
Wie wil meedoen, maar helaas verhinderd is, verwittigt
Jeannine.

TER HERINNERING:

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

Donderdag 12 augustus:
Bezoek aan het Damiaanmuseum
te Tremelo.
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. Vermelden aub: met de fiets of de auto!
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
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Seniorenfeest
aangeboden door de gemeente Zemst
op dinsdag 14 september 2010
DRINGEND IN TE SCHRIJVEN VÓÓR 20 JULI
Plaats: Elewijtcenter, Tervuursesteenweg 56, 1982 Elewijt

Foto’s seniorenfeest 2009 van Henri Barten

Vervoer: De deelnemers staan zelf in voor het vervoer. Neos
Zemst-leden die over geen vervoer beschikken kunnen beroep
doen op een bestuurslid of bellen naar ons secretariaat: 0496
84 75 90 (Joris Desaeger)
Deelnameprijs: 14 euro per persoon
Programma:
12.30 uur: Aperitief geserveerd in het atrium, bij mooi weer
ook in de tuin
13.30 uur - 15 uur: Middagmaal

Menu:
Cocktail van krab
Gevulde gevogeltefilet met verse kruiden
en abdijkaas, sausje van donkere Leffe,
groenteboeket, mini aardappelkroketten
Chocoladeschuim van de chef

15 - 16 uur: Optreden van Marc

Dex

16 uur: slotdrink
INSCHRIJVING:
Door overschrijving van 14 euro x aantal deelnemers op
onze rekening 001-5214249-90 (IBAN BE34 0015 2142
4990) met vermelding “seniorenfeest” en dit vóór 20 juli .
Pagina 3

Derde jaargang—Nummer 7
Weer succesvolle Neos Zemst activiteiten!
Moezelreis (foto’s Angele Verbeeck):

Daguitstap naar Klein-Brabant (foto’s Henri Barten):

UITKNIPPEN

INSCHRIJVINGSSTROOK BARBECUE 25 JULI 2010
Vóór 15 juli 2010 te zenden naar het Neos Zemst secretariaat, p.a. Joris Desaeger, Beekstraat 78, 1980 Eppegem of mailen naar neoszemst@skynet.be mét alle onderstaande gegevens. Vergeet ook niet vooraf te
betalen op onze rekening 001-5214249-90 (IBAN BE34 0015 2142 4990)
Naam: ………………………………………………………………………………………………………
Volledig adres: ……………………………………………………………………………………………….
Schrijft in voor de BBQ van 25 juli 201 voor ……. (aantal x 15 € ) volwassenen en …… (aantal x 8 €)
kinderen (tussen 5 en 13 jaar) en betaalt op de Neos Zemst rekening ……….. euro.
Handtekening:
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