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Agenda 

September 1 Lokaal open (Guy) 

 4 Bestuursvergadering 

 8 Lokaal open (Tom) 

 15 Lokaal gesloten -> welkom op de doemee! 

 15 Doe mee 34° 

 20 Kaartavond + Rummikub 

 21 Bellekes 

 22 Lokaal open (Merijn) 

 27/28/29 Voshemfeesten 

Oktober 2 Bestuursvergadering 

 6 Modeste bierfes�val 

 9 Prov Raad bij TOS 

 13 Lokaal open (Mathias) 

 19 Bellekes 

 20 Lokaal open (Tom) 

 25 Kaartavond + Rummikub 

 27 Lokaal open (Nick) 

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: info@voshem.be 

Spoorteken: spoorteken@voshem.be 

Of onze brievenbus te Jan Sanderslaan 162 Hemiksem 

Meldingen 

Beste leden, 

Het heeft even geduurd maar de nieuwe website is volledig operationeel, 

neem zeker een kijkje op www.voshem.be. Suggesties of berichten zijn 

steeds welkom op website@voshem.be. 

We kijken ook uit naar de voshemfeesten op het einde van deze maand! 

Vele handen maken het werk licht, en helpende handen komen we soms te 

kort... Tijdens de opbouw  of a�raak, of het weekend zelf een mosseltje 

kuisen? Dit helpt ons als bestuur geweldig hard! Heeft u hier zin in? Laat het 

ons zeker weten.  

Scouteske groeten, 

Jullie voorzitter 
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Activiteiten 
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Aankondiging 
ar�kel aanpassing  

pils € 1,50  

vede� € 2,00  

palm € 1,50  

kriek € 1,80  

leffe € 2,20  

duvel € 2,20  

  

koffie € 1,50  

  

cola € 1,50  

cola zero € 1,50  

  

almdudler € 1,50  

ice tea € 1,50  

tonic € 1,50  

  

soep € 1,50  

  

wijn wit € 2,00  

wijn rood € 2,00  

porto € 2,00  

cava € 2,50  

  

chips Everyday € 1,00  

chocolade € 1,00  

  

Heymisse € 2,50  

Trisser € 2,50  

Door steeds meer 

stijgende prijzen (gebruik 

lokaal, drankprijzen) 

hebben we als bestuur 

besloten om de 

drankprijzen lichtjes aan 

te passen naar boven 

toe... Maar zoals je ziet 

blijven we nog steeds 

een mooie 

democratische prijs 

behouden en hopen we 

jullie allen nog te mogen 

verwelkomen!  

De prijzen vindt u alvast 

hiernaast. 

Deze aanpassing zal 

ingaan na de voshem-

feesten. 

Dus kom nog snel deze 

maand genieten van de 

spotgoedkope pintjes of 

van  andere drankjes! 
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Activiteiten 
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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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Verslag Wandeling 

Ondanks  we maar met 3 waren (Merijn, Guy, en de Miel) werd het 

een zeer leuke dag. De zon was overdadig aanwezig, dus de 

beslissing viel al snel om de wandeling te richten naar de vele 

cafeetjes die Antwerpen telt.  

Nu wil het dat Guy zijn werkterrein zich in en rond de koekenstad 

bevindt, en hij dus hier en daar wel een leuk plaatsje wist te vinden 

en hier ook geregeld een leuke anekdote van het café of de buurt 

wist te vertellen.  

Het aantal stappen was eerder beperkt maar de gesprekken waren 

des te interresanter! Terugkeren deden we op tijd, zodat we ook nog 

even de openingszondag konden meepikken.  

Dus zelfs met de lage opkomst, was het zeker een gezellige dag. De 

wandeling zelf houden we misschien dan eens voor een andere keer. 

 

Verslag gemaakt door Hulpvaardige Panda 

(ook wel gekend als de veurzitter) 
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In herrinering 
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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 



 15 

Inzendingen 



 16 

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. 

Winnaar augustus 19:  Mathias De Winter 
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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) 
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Kaartavond 


