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In dit nummer:

-  Voorwoord

-  Europees Parlement

-  Dauwwandeling

-  Brussel - Kunst in de Metro

-  Marc Brillouet

-  Moezelreis

-  40-45

-  Seniorenwandeling

-  Activiteitenplanner

-  Wandelen

-  Meerdaagse reis Engeland

Wij voelden al de eerste lentekriebels
en genoten van enkele mooie dagen.
Ook in onze activiteiten komen wij weer 
volop op dreef naar het zomerprogramma toe.

- Met de komende dauwwandeling stappen we de lente in. 

- Marc Brillouet brengt ons binnenkort weer in opperbeste 

stemming met zijn muziek. 

- De organisatoren van de Moezelreis leggen de laatste 

hand aan de praktische schikkingen van het programma.

- Voor de meerdaagse reis naar de Cotswolds zijn nog 

enkele plaatsen vrij. Diegenen die nog meewillen moeten 

zich haasten om nog in te schrijven. Als de bus vol is ben 

je te laat. Dus laat de kans niet liggen.

Wij zijn heel blij steeds meer en meer deelnemers aan onze 

activiteiten te tellen. Heel wat nieuwe leden ontdekken, tot hun 

aangename verbazing, dorpsgenoten, gelijkgestemde zielen, die zij

vroeger niet kenden. Je naaste buur, of je dorpsgenoot, is dikwijls

nog een onbekende. Neos is de ideale biotoop om nieuwe vrienden

te maken. Wij vertrekken allemaal, ongeacht ons verleden, van

dezelfde basis: wij zijn actieve senioren en wij willen nog wat. Een

leuke wandeling, een mooie uitstap of een meerdaagse trip zijn 

ideale gelegenheden om in die behoefte te voorzien.

Lees aandachtig de nieuwsbrieven en reserveer al 

onmiddellijk de interessante data in je agenda.

Waar wacht je nog op om erbij te zijn ? 

Wij kijken alvast uit naar je komst.

Albert Cluckers, voorzitter

De lente kwam al even piepen en weg...
maar is zeker weer op komst
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WAT Voorbij IS...

19 februari - Bezoek aan het Europees Parlement

WAT NOG Komt...

50 deelnemers aan deze uitstap namen op 19 februari de trein naar het Brussel-Luxemburg station. 

Het geleid bezoek aan het Europees Parlement in Brussel startte om 15 uur.

Wij kregen een vrij vlakke uiteenzetting over bepaalde aspecten van de werking van de instelling. 

Daarna konden wij, vanop de publiekstribune, een deel meemaken van de afsluiting van een debatnamiddag

over een ongedefinieerd onderwerp.

Het was een namiddag met weinig inhoud die de verwachtingen van de deelnemers niet beantwoordde. 

Wij gingen naar huis met het gevoel dat efficiëntie nog geen Europees woord is.

Dauwwandeling met 

ontbijt in Hofstade  

4 april 

6.30 uur  -  9.00 uur
Zie vorige Nieuwsbrief

Dinsdagvoormiddag 16 april

1/2 daguitstap BRUSSEL

“Kunst in de Metro”
Bereid je voor op een fantastische trip doorheen Brussels

grootste ondergrondse kunstgalerij. De Brusselse metro

telt meer dan 90 kunstwerken, die reeds 40 jaar een uniek

karakter geven aan dit parcours. De kunstenaars van diverse pluimage onderscheiden zich door hun stijl, ma-

terialen, grootte van het kunstwerk, de beelden die ze oproepen en de sfeer die ze creëren.

Paul Delvaux, Hergé, Stefan Vanfleten... en nog veel meer, zijn kunstenaars wiens werken, perrons, loketten-

zalen en metrogangen opluisteren. Duizenden reizigers genieten zo elke dag van kunst wanneer zij met de

metro door Brussel rijden. Een deel van dit parcours gaan we afleggen onder begeleiding van de nodige gidsen.

HET PROGRAMMA PRAKTISCH:

Vertrek: Samen in Weerde station naar Brussel Zuid. 

Samenkomst om 8.30 u.  Geen Vervoerbewijs nodig.

Einde voorzien rond 12.00 u. in Brussel Centraal.

HIERNA IS IEDEREEN VRIJ.

Je kan onmiddellijk terug rijden, er is een trein naar Weerde 

om 12.38 u op spoor 20 of 13.08 u op spoor 19.

Of je kan nog naar het centrum gaan 

en later een trein terug nemen.

Iedereen koopt voor de terugreis zijn eigen treinticket.

PRIJS: 15 € te storten op rekening van Neos Zemst vóór 2 april. met vermelding naam en "Kunst in de Metro".
In deze prijs is begrepen: ticket heenreis Weerde- Brussel, ticket metro's, gidsen.
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Marc BRILLOUET komt weer een namiddag bij ons.
Na de succesvolle namiddagen, de vorige jaren, kijken wij weer verwachtend uit

naar de volgende muzikale conferentie van Marc Brillouet.

De gekende radiomaker komt ons deze keer met woord en lied onderhouden met

als thema “VIVA VLAANDEREN”. Het zal gaan over de Vlaamse liedjes van
toen we nog jonger waren dan vandaag.

Wie  de  vorige  voordrachten  van  Marc  meemaakte  weet  dat  de  ambiance

verzekerd  is  en  dat  we  weer,  op  lustige  tonen,  heel  wat  gaan  te  weten

komen over muziek van tientallen jaren terug.

WIJ VERWACHTEN JE OP DINSDAG 9 APRIL OM 14 UUR.

OPGELET: De conferentie gaat deze keer, uitzonderlijk, door in “d’Oude School” 

in Weerde. GA DUS NIET NAAR ZAAL AMADEUS.
Inkom 5 € voor leden en 7€ voor niet-leden

Dag 1: Vertrek om 7.30 uur op de parking van “d’Oude School” in Weerde. Via Luik

naar Barchon (koffiestop) en vervolgens naar Bad-Münstereifel met stadsbezoek en

lunch. Dan verder naar Schloss-Hotel Petry in Karden met kamerverdeling. Diner in

het hotel.

Dag 2: Na het ontbijt maken we een boottocht op de Moezel van Karden naar

Cochem. We keren onmiddellijk terug om de lunch te nemen in het hotel. Nadien

gaan we naar Müden voor een wijnproeverij in het Wijngoed Sonneneck. ’s Avonds

wordt een Moselländisches Büffet voorzien in het hotel.

Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar Koblenz. We bezoeken de oude stad met het toeristisch treintje

“Koblenzer Altstadtexpress”. Na het middagmaal is er, voor de geïnteresseerden, een bezoek gepland aan het

militair museum. De anderen hebben vrije tijd. ’s Avonds dineren we in het hotel met een Schlemmermenü.

Dag 4: Na het ontbijt pakken we de valiezen en is er een vrije voormiddag of een bezoek aan Cochem 

mogelijk. Na de lunch verlaten we Karden via Vaals (Drielandenpunt), voor een lekkere Limburgse vlaai, 

terug naar Weerde.

Moezelreis
30 april - 3 mei

De voorstelling van 

12 oktober is volzet.

Als je de formidabele musical nog wil bijwonen, heeft Neos-

nationaal een bijkomende vertoning gereserveerd op  

zaterdag 23 november 2019.
Het juiste uur wordt later bevestigd. 

De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde

van ontvangst.

Wil je kans maken om mee te gaan stort dan 68 € p.p.

(ticket categorie 1 plus busvervoer) vóór 31 maart op de

rekening van Neos Zemst (zie blz 1 van de nieuwsbrief). 

Treuzel niet te lang want volzet is volzet.

Maak van deze laatste unieke gelegenheid gebruik 

om dit wonderlijk spektakel mee te beleven.

NIEUWE EXTRA
VOORSTELLING

Evenals vorig jaar 

organiseert 

NEOS Zemst 

in het teken van de 

Seniorenweek een 

GROEPSWANDELING.

Noteer nu reeds 

donderdag 17 oktober

in je agenda.

Meer info volgt.



* Sommige activiteiten

zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijzigingActiviteitenplanner *

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 14 maart

28 maart

11 april

Petanque: Wandelen: 1ste en 3de donderdag     - 13.30 uur (winterperiode)

14.00 uur (zomerperiode)

Verantwoordelijke::     gilma171@outlook.com - 0476 893 706

Donderdag 21 maart - Muizen, Mechelsbroekwandeling.

De wandeling vertrekt aan de Dijlebrug in Muizen om 13.30 uur. (wintertijd)

Via verharde en niet-verharde landwegen langs de Dijledijk en de 

Nekkervijver met mooie vergezichten en een kijkhut, om vogels te spotten, 

komen we terug aan ons vertrekpunt. Afstand 5,6 km.

Donderdag 4 april - DAUWWANDELING metONTBIJT,
in Hofstade - afstand 6 km. - Inschrijven noodzakelijk.

Donderdag 18 april - Klein Willebroek - We vertrekken aan het Sashuis

in het centrum van Klein Willebroek te 14.00 uur. De afstand bedraagt 

5,8 km. Stevig schoeisel is gewenst na vochtig weder, omdat we door het

mooie "Broek De Nayer” en het “Biesenbroek" wandelen.

NEOS
Activiteit Plaats Uur Inschrijving Opmerking VERANTWOORDELIJKE

do 4 april Dauwwandeling Hofstade 6.30 26 maart gilma 171@outlook.com - 0476 893 706

di 9 april Marc Brillouet Weerde 14.00 Vrij d’Oude School albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123

di 16 april 1/2 dag Kunst in Metro Brussel 2 april gust.lut@gmail.be - 0478 441 322

30 april - 3 mei Moezelreis Duitsland Info volgt Afgesloten leonwilms@skynet.be - 0476 403 187

do 16 mei Combi-wandeling Heffen-Zennegat Info volgt gilma 171@outlook.com - 0476 893 706

di 28 mei Daguitstap Lessines / Ath Info volgt gust.lut@gmail.be - 0478 441 322

zo 28 juli BBQ Zemst-Laar 11.30-15.00 Info volgt albertcluckers@gmail.com - 0468 597 123

8 - 12 september Meerdaagse Reis Engeland 31 maart gust.lut@gmail.be - 0478 441 322

za 12 oktober 40-45 Puurs + 14.30 Afgesloten Info volgt infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899

do 17 oktober Seniorenweekwandeling Info volgt gilma 171@outlook.com - 0476 893 706

za 23 november 40-45 Puurs 31 maart Info volgt infoneoszemst@gmail.com - 0496 525 899

ENGELAND -
de  COTSWOLDS

Zondag  8  
t/m 
donderdag 
12 september 
2019

Niettegenstaande wij naar de Cotswolds reizen, per bus en het

Europese continent verlaten op een boot, lopen de inschrijvingen

als een trein.

Er zijn nu nog enkele plaatsen beschikbaar. 

OPGEPAST! Gezien de verlofperiode heeft u misschien de 

melding in onze activiteitenplanner en de bijlage 

in onze nieuwsbrief van februari 2019 gemist. 

De volgorde van ontvangst van het voorschot is bepalend voor

deelname. 

Nu er nog plaatsen zijn, graag snel (vóór 31 maart) actie 

ondernemen als u wenst mee te reizen.
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21  februari  - Hever 7 maart - Schiplaken
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