
 1 

België – Belgique 
P.B. 

Erkenningsnummer P 006931 
2620 Hemiksem 1 

8/5384 

Maandelijks informatieblad van volwassen Scouts & Gidsen Hemiksem 
VOSHEM vzw Jan Sanderslaan 162 2620 Hemiksem 
verantwoordelijke uitgever: Merijn De Cock 

Augustus 2019 



 2 

Agenda 

Augustus 21 Bestuursvergadering 

 25 Wandeling 

 25 Lokaal open 

 30 Kaartavond + Rummikub 

September 1 Lokaal open (Guy) 

 4 Bestuursvergadering 

 8 Lokaal open 

 15 Lokaal open 

 15 Doe mee 34° 

 20 Kaartavond + Rummikub 

 21 Bellekes 

 22 Lokaal open 

 27/28/29 Voshemfeesten 

Vrije opening van het Exit34 lokaal: 

woensdag & vrijdag vanaf 20:00 
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Contact 
Verantwoordelijke lokaal: Merijn De Cock 

Materiaalmeester: Mathias De Winter 

Verantwoordelijke dagkas: Guy Robbroeckx 

Secretaris: Bart Cools 

Of onze andere bestuursleden: 

Tom Pauwels, Louis Das, Walter Gillis, Nick Rombouts 

 

Website: http://www.voshem.be 

Facebook: @voshemvzw 

E-mail: voshem@gmail.com 

Spoorteken: spoorteken@gmail.com 

Of onze brievenbus te Jan Sanderslaan 162 Hemiksem 

Meldingen 

Beste leden, 

Ook het bestuur kan al eens genieten van een vakantie, maar weldra 

vliegen we er weer volop tegenaan! 

Onze voshemfeesten komen er weldra ook aan. We hopen velen van jullie 

te mogen begroeten. En als je een handje wil komen helpen ben je dubbel 

welkom (voor een pintje of een mosseltje ben je ook welkom hoor).  

Scouteske groeten, 

Jullie voorzitter 
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Activiteiten 
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Activiteiten 

Wandeling op 25 Augustus 

 

We verzamelen om 13u aan de waterbus 

& zullen ontmeren om 13u30 volgens de 

dienstregeling. 

Afstappen aan het Steen en daar een 

wandelzoektocht beleven. 

Hopelijk zijn we op tijd voor de 

terugkerende waterbus of we moeten 

wachten bij een cafeetje. 

Afsluiten en napraten kan nadien in het 

Voshemlokaal met de openingszondag. 

 

Geen inschrijving, breng wel centjes mee 

voor de waterbus (of je eigen kaart).  
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Activiteiten 



 7 

Activiteiten 
Voshemfeesten September 2019 

Van vrijdag 27 september tot zondag 29 september zullen naar jaarlijkse 
gewoonte de voshemfeesten van de Oud-Scouts Hemiksem plaatsvinden. Er 
zijn dan verschillende doorlopende ac�viteiten en men kan, zonder 
inschrijving (!), smullen van mosselen, steak, stoofvlees, of een koude 
schotel (ook dit jaar met vegetarische op�e). Indien gewenst kan je gebruik 
maken van de voorinschrijving zodat we zeker uw por�e(s) opzij ze�en. Dit 
kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar voshem@gmail.com met 
duidelijke vermelding van naam & exacte bestelling & verwachte dag + uur. 
Dan ze�en wij alvast uw bestelling opzij. De voorinschrijving is voor alle 
duidelijkheid niet verplicht! U bent steeds welkom en we voorzien genoeg! 

We starten, zoals tradi�egetrouw, met de grote kaartprijskamp op 
vrijdagavond 27 september vanaf 19.30 s�pt. Er wordt €2 inleg gevraagd en 
de pot wordt met €50 vooraf gesponsord. Hoe meer zielen, hoe groter het 
plezier en hoe groter de eindprijzen. Zeker komen! 

Op zaterdag 28 september steken we van wal met een nieuwe ac�viteit 
genaamd de crocktailparty in samenwerking met ‘feestloket’. Dit wordt een 
feestje met lekkere cocktails, croques en leuke muziek. Binnen kan je nog 
doorlopend komen eten. 

Op de laatste dag van onze feesten, zondag 29 september, wordt de zaal 
opgevrolijkt door Flor Avonts met zijn “Rock’n Roll & Boogiewoogie” (vanaf 
15u). Zoals elk jaar is dit gegarandeerd een uitbundig fes�jn! 

Naast al deze ac�viteiten gebeurt binnen, het hele weekend door, het 

mosselfes�jn. En voor de personen die niet zo fan zijn van mosseltjes, 

worden voldoende alterna�even voorzien zoals steak, stoofvlees, of een 

koude schotel (op�e vegetarisch). Nadien kan nog worden afgesloten met 

een aantal dessertjes waaronder de welgekende, lekkere en eigen gemaakte 

rijstpap. Dit alles kan zonder inschrijving! Als u de dag zelf geen zin hee� om 

te koken, en u zin hee� in mosseltjes of iets anders; stap dan gerust even 

binnen. 
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Activiteiten 

Bij deze de data voor het voshem voetbalseizoen onder leiding van 

kapitein Guy  Robbroeckx: 

 

20/09/2019 

18/10/2019 

15/11/2019 

13/12/2019 

17/01/2020 

21/02/2020 

20/03/2020 

17/04/2020 

15/05/2020 

19/06/2020 

  

zoals al vele jaren, steeds van 22.00u. tot 23.00u. in sporthal 

Schelle !!! 
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In herrinering 

De fam. Heirbaut meldt het overlijden van: 

Jozef Heirbaut (de Jef) 

echtgenoot van Ingrid Baumert 

geb. te Hemiksem 30 April 1936 

overleden Wuppertal  d.d. 03 juli 2019 

uitvaartplech�gheid d.d. 15 juli 2019 

Fam. Heirbaut 

Grùnental  2 

D 58579 Schalksmùle 
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Kaarten 
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Kaarten 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Puzzel van de maand 
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Puzzel van de maand 

Je kan elke maand in het Spoorteken een Denksport item vinden. De 

ingevulde denksport mail je naar spoorteken@gmail.com of bezorg je 

in onze brievenbus. De uiterste datum voor het indienen is telkens de 

20ste van de maand.  

Uit de juiste inzendingen worden telkens 2 winnaars getrokken (enkel 

leden Voshem). Deze worden bekend gemaakt in het volgende 

Spoorteken. De gelukkigen krijgen twee consumpties en kunnen dit 

nuttigen wanneer het lokaal geopend is. Let wel, de gewonnen 

prijzen zijn twee maanden geldig. 

Winnaars Jul 19:  Mariette Carryn 
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Sponsors 

Voshem dankt zijn vele sponsors! 

Zou u ook graag adverteren of sponsoren via dit 

maandelijkse informatieblad? Dat kan steeds via het 

bestuur of via spoorteken@gmail.com. Uw krijgt een hele 

pagina (€60) of een halve pagina (€30) gedurende een 

kalenderjaar. 

Inzending 

Beste lezer, 

Zoals u merkt is ons boekje geregeld aan de dunne kant... 

Daarom een warme oproep voor inzendingen!  Dit kan 

eenvoudig door een kort berichtje te sturen naar 

spoorteken@gmail.com of via onze brievenbus. Wij doen 

de rest. 

Vele onderwerpen zijn welkom; verslagen van activiteiten, 

leuke weetjes, poezie, schrijfsels, ... 

(politieke & discriminerende artikels worden niet gepubliceerd) 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 

Kampterrein groepskamp 2019 


