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Agenda 

SEPTEMBER 

Woensdag  01 Bestuursraad 

Zaterdag 04 Frietslag gidsen Hemiksem 

Zondag 05 14u: Lokaal open (tapper: ...) 

Zondag 12 14u: Lokaal open (tapper: ...) 

Zondag 18&19 café op de doe mee van de groepen  

Vrijdag 24 19u: Kaarten Voshemfeesten 

Zat&Zon 25&26 Voshemfeesten 

OKTOBER 

Zondag  03 14: Lokaal open (tapper: …) 

Woensdag  06 Bestuursraad 

Zondag 10 14u: Lokaal open (tapper: ...) 

Woensdag 13 Provinciale raad VOSOG Ant. 

Zondag 17 14u: Lokaal open (tapper: ...) 

Zondag 24 14u: Lokaal open (tapper: ...) 

Zaterdag 23 Bellekes   

Vrijdag 24 19u: Kaarten & Rummikub 

Zondag  31 14u: Lokaal open (tapper: ...) 

Agenda kan wijzigen bij aanpassingen aan de Corona maatregelen. 
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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: Louis Das, Walter Gillis, 

Nick Rombouts, Arne Bruyndonckx, Katrijn Loverie 

Website: http://www.voshem.be 

Facebook: @voshemvzw 

E-mail: info@voshem.be 

Spoorteken: spoorteken@voshem.be 

Of onze brievenbus te Jan Sanderslaan 162 Hemiksem 

Woordje van de voorzitter 
 

Dag leden, 

 

Samen met de groep, starten wij ook een nieuw jaar. Vandaar een warme 

oproep om uw inschrijving bij onze groep te vernieuwen. Meer info verder 

in het boekje.  

 

De Voshemfeesten zijn er bijna! Met dit jaar ook weer heerlijke mosseltjes 

& ander lekkers. Vergeet je niet in te schrijven zodat we zeker genoeg bord-

jes hebben klaar staan. 

 

Hou het veilig & gezond! 

Scouteske groeten, 

Uw voorzitter 
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Inschrijvingen 

Beste vrienden, 

Een jaar verloopt snel: de scheurkalender wordt weer dunner. Een nieuw 

jaar 2022 dient zich aan. We vragen u om ons ook dit jaar te steunen met 

het lidgeld 2022 samen met de ongeveer andere 100 leden. 

Met dit jaar de volgende bedragen: 

     • 15 € enkel Voshem = steunend lid 

     • 25 € Voshem + Vosog verzekering  

     • 34 € Voshem + Vosog verzekering gezin 

  Over te schrijven op rekening : 

 BE 1941 6204 3711 12 

 BIC: KREDBEBB 

 Melding: lidgeld "naam" 2022 

Indien u zich ook aansluit bij vosog, zouden we volgende informatie ook 

graag ontvangen zodat wij u correct kunnen aansluiten. U kan dit opsturen 

via post, email (info@voshem.be) of persoonlijk bij een bestuurslid. Indien 

het gezin wordt aangesloten, gelieve de informatie van alle gezinsleden 

door te geven: 

     • Geboortedatum 

     • Naam & voornaam 

     • mail adres 

 

Wij informeren u graag over het gebruik van uw gegevens; deze worden niet verder gedeeld 

met derden. De gegevens worden doorgestuurd naar VOSOG VZW voor inschrijving bij de 

koepel en verzekering., enkel indien u zich aansluit bij vosog. Verder worden uw gegevens 

enkel gebruikt voor publicaties van Voshem VZW (ledenblad en activiteiten).  
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Inschrijvingen 

Vanaf dit jaar gaat het Voshem een grote stap verder in  het digitale leven. 

U kan vanaf nu ook digitaal inschrijven. Dat doet u door de QR code onder-

aan te scannen of de site goed over te typen (let op grote & kleine letters).  

Hierbij komt u op een digitaal inschrijvingsformulier om uw gegevens door 

te geven. (Gegevens bevestigen zal voor de volgende grote stap zijn ;))  

 

U kan vanaf nu ook kiezen voor een digitaal spoorteken te ontvangen i.p.v. 

via de post. Hierbij wordt u op de mailing lijst gezet & zal u elke maand het 

spoorteken ontvangen in PDF formaat via de mail. Dat zijn weeral wat bo-

men uitgespaard! 

 

U kan er ook voor kiezen om geen spoorteken meer te ontvangen. Wil u 

toch op de hoogte blijven van het nieuws in het voshem? Dan kan dat via 

de site www.voshem.be. Deze wordt telkens mee aangepast.  

https://forms.gle/UDZR1tjjVWLVFAHz7 
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Activiteiten 
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Activiteiten 
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Voshemfeesten 2021 

24,25,26 September 

in het Voshemlokaal 

 

Onder voorbehoud van corona maatregelen, zullen 

de voshemfeesten van de oud-scouts Hemiksem 

doorgaan van vrijdag 24 september t.e.m. zondag 

26 september in hun lokaal te Jan Sanderslaan 162, 

Hemiksem. We nemen een aantal voorzorgen zo-

dat u ook dit jaar kan genieten van onze heerlijke 

verse mosseltjes en ander lekkers.  

 

Andere jaren kan u steeds zonder reservatie aan-

schuiven, dit jaar zal dat echter niet meer gaan en 

vragen we u om te reserveren voor 22/9 zodat het 

aantal personen gecontroleerd kan worden. We 

werken met een aantal tijdsloten waarin u kan 

komen eten. Inschrijven kan via info@voshem.be of 

via GSM 0494/91.16.43 tot 22/9 of via QR code op 

de affiche (online formulier) of via de website 

www.voshem.be. Graag volgende informatie direct 

meedelen; naam, aantal personen, voorkeur datum 

en tijdsslot, en uw bestelling (eten per persoon).  

 

Vrijdag 24 september starten we stipt om 19u30 

met de grote kaartprijskamp, het lokaal zal open 

zijn vanaf 19u00. Er wordt 2€ inleg gevraagd, maar 

de pot wordt voordien al aangedikt met 50€ door 

de organisatie. Toegang is vrij, mits volgen van de 

maatregelen die worden meegedeeld aan de inkom.  

 

mailto:info@voshem.be
http://www.voshem.be
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Voshemfeesten 2021 

24,25,26 September 

in het Voshemlokaal 

 

Zaterdag 25 september & zondag 26 september kan 

u komen eten en smullen van de bestelde mosse-

len, steak, stoofvlees, of salade met feta (vegi op-

tie mogelijk) in het restaurant. Reservatie is ver-

plicht. U kan kiezen tussen de volgende tijden op 

beide dagen: 

Slot 1: 12u - 17u / Slot 2: 17u - 19u / Slot 3: 19u - 21u 

U hoeft niet onmiddellijk op het begin uur te ko-

men, maar we vragen wel om ten laatste 45 min 

voor het eind uur van uw slot te komen zodat we 

u tijdig kunnen bedienen. 

Zaterdagavond plannen we nog een apart biercafé 

met verschillende bieren om te degusteren. Hier-

voor kan u vanaf 19u00 komen, en dient u niet te 

reserveren.  

Zondag voorzien we enkele bezigheden zoals 

volksspelen en dartsen.  

 

 

Hou het veilig & gezond! 

Oud-Scouts Voshem VZW 
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Uit ons archief wordt vervolgd 



 13 

Uit ons archief wordt vervolgd 
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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 

Futoshiki (Krazydad) 
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Sponsors 

Voshem dankt zijn vele sponsors! 

Zou u ook graag adverteren of sponsoren via dit maande-

lijkse 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. 
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Oplossing van de puzzel 

Vul de vierkanten zodat elk getal van 1-4 exact 1 maal in elke rij en in 

elke kolom voorkomt. Hou rekening met de tekens tussen de vakken 

(groter dan / kleiner dan). 
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Kanovaren in het Biesbosch 


