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Nieuwsbrief December 2018 

 
We zijn alweer hard op weg naar 2019. Volgend jaar wordt een jaar met veel extra activiteiten 

voor de Voshaar leden, waarover later meer. 

Eerst wat administratieve mededelingen. 

Op zondag 9 december is de OTT. Op maandag 10 december is de Voshaar gesloten 

Tijdens de periode rond Kerst en Oud & Nieuw is er een aangepast rooster.  

De volgende dagen is er geen training: 24, 25, 26 en 31 December, 1 Januari en 7 januari. 

Voor de jeugd vervallen de zaterdagochtend trainingen van 29 December en 5 Januari. 

Wil men gedurende deze periode vrij trainen, dat kan gewoon. Zie: 

https://voshaaroutdoor.com/trainingstijden/ 

Per 1 januari 2019 wordt het BTW laag tarief verhoogd. Dat betekend dat er prijzen en 

tarieven moeten worden aangepast. 

Van de abonnementen worden alleen de tarieven ‘zonder douche’ verhoogd. Alle andere 

tarieven blijven gelijk. Het sanitair van de Voshaar is aan een opknapbeurt toe en tot dat het 

gerealiseerd is zullen deze tarieven het zelfde blijven en dus niet verhoogd worden.  

Voor deze tarieven kan men kijken op onze website https://voshaaroutdoor.com/tarieven-

trainingen/ 

Zoals ieder jaar zullen we ook dit jaar weer een verloting houden onder de 

jaarabonnementhouders die het abonnement voldaan hebben voor 1 januari 2019. 

Dit jaar bestaat de ‘prijs’ uit een verzameling van verschillende ‘Outdoor’ materialen van o.a. 

de merken Mora, Opinel, Light my Fire, Stanley en Nalgene ter waarde van € 100,- 

 

De Voshaar MBO studenten gaan,  in samenwerking met het Voshaar team, verschillende 

evenementen organiseren voor de leden, waaronder: 

10 Februari Voshaar Kampioenschappen Cross (Senioren en Jeugd) 

20 April Voshaar 5000 (5 km hardloopwedstrijd) 

3 juli Midzomeravondloop, 5 km. 

Daarnaast zijn er 2 evenementen waarvoor we nog een datum moeten prikken; de Voshaar 

clubkampioenschappen Survivalrun en het kamp voor de Junioren. 

https://voshaaroutdoor.com/voshaar-agenda/ 

Tevens worden er tussen januari en juli 2019 trainingen / lessenreeksen georganiseerd met 

betrekking tot de o.a. volgende onderwerpen. 

*Klimmen en touwtechnieken *Kajakken *Oriëntatie (kaart, kompas, GPS gebruik) *Natuur 

Educatie *(Sport specifieke) Krachttraining *Survivalrun voor beginners *Bushcraft 

Aankondigingen zullen gedaan worden via Facebook, de agenda op de site en op het prikbord 

in de Voshaarkantine. 

 

Voor de echte liefhebbers zijn er ook trainingen en reizen naar het buitenland gericht op 

Outdoor, Wildernis en Natuur, met Wintertrips naar de Franse Jura, Hiken in de Alpen, een 

bezoek aan Bialowieza (het laatste oerbos van Europa), een fantastisch avontuur in Canada 

‘on horseback’, een avonturenweek in Frankrijk en een trainingskamp voor lopers in 

Charavines (F).  

Info op: https://voshaaroutdoor.com/internationaal/  

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, uitdagend en sportief 2019 

Het Voshaar Team. 
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