
 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 

Februari 2020 



 2 

Agenda 

Februari 2 Lokaal open (Nick) 

  5 Bestuursvergadering 

9 Lokaal open (Guy) 

16 Lokaal open (Nick) 

23 Lokaal open (Walter) 

28 Kaartavond + Rummikub (Nick) 

Maart 1 Lokaal open (Merijn) 

   4 Bestuursvergadering 

  Prov Raad 

8 Lokaal open 

13 Kaartavond + Rummikub 

15 Lokaal open 

21 gouwdropping 

21 Bellekes 

22 Lokaal open 

27/28/29 Toneel 

April 3/4/5 Toneel 

8 Bestuursvergadering               

12 PASEN (lokaal gesloten) 

18 Bellekes (daguitstap) 

19 Lokaal open 

24 Kaartavond + Rummikub 

25 zythos bierfestival 

26 Lokaal open 
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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 

 

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 beste leden! 

We doen nog een laatste keer een oproep voor de inschrijving in orde te 

maken. We merken dat de meeste dit al goed in orde hebben gemaakt 

(waarvoor dank!) maar enkelingen blijven nog achter.  

Met het bestuur hebben we afgelopen maand een eerste keer ons nieuwe 

lokaal bezichtigd en besproken. Wat al zeker is, is dat er nog veel werk zal 

zijn… Maar we hebben goede ideeën die werkbaar zijn. Deze moeten we 

eerst nog even op de volgende bestuursraad bespreken voordat ze in het 

spoorteken verschijnen. Maar weldra dus  eens echte informatie, beloofd! 

(tussen pot & pint kan je misschien op een zondag ook wel eens wat infor-

matie ontfrutselen, zeker een voordeel om eens langs te komen).  

Beste scoutsgroeten en een stevige linker, 

Uw voorzitter 
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Aankondiging 

Beste vrienden, 

Een jaar verloopt snel: de eerste herfstbuien zijn reeds gevallen en de scheurkalen-
der wordt weer dunner. Onze programmatie voor 2019 is bijna afgewerkt. Een 
nieuw en goed gevuld 2020 dient zich aan. Tijd dus voor het lidgeld van 2020 te 
betalen. 

We hopen dat jullie als tevreden leden graag de aanlsuiting bevestigen en samen 
met de ongeveer 110 andere aangeslotenen, ons verder zult  steunen in onze acti-
viteiten. 

Ingesloten zit een voorgedrukte overschrijving. Jullie hoeven enkel het gewenste 
bedrag in te vullen en te tekenen. Klaar is kees. 

     • 14 € enkel Voshem 

     • 22 € Voshem + Vosog verzekering  

     • 30 € Voshem + Vosog verzekering gezin 

  Over te schrijven op rekening : 

 BE 1941 6204 3711 12 

 BIC: KREDBEBB 

 Melding: lidgeld "naam" 2020 

Indien u zich ook aansluit bij vosog, zouden we volgende informatie ook graag ont-
vangen zodat wij u correct kunnen aansluiten. U kan dit opsturen via post, email 
(voshem@gmail.com) 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. Ver-
der worden uw gegevens enkel gebruikt voor publicaties van Voshem VZW 
(ledenblad en activiteiten).  
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Verslag 

Verslag Kaartprijskamp 2019 

 

Er is weer een jaartje voorbij en er werd opnieuw gestreden voor de 

wisselbeker Kaartprijskamp Voshem—Vosog. Toch dit jaar werd het 

twee maanden voor het einde van het seizoen duidelijk wie er kampi-

oen ging worden.  

In mijn naam wens ik, als inrchter, hem van harte proficiat te wensen; 

Nick Rombouts!. Toch zijn het dezelfde mensen die langs komen om 

een kaartje leggen. Ook deze mensen bedank ik voor hun inzet, toch 

stel ik vast dat er jammer genoeg weinig nieuwe gezichten van de 

vereniging langs komen.  

Langs deze weg; een oproep aan de jongeren, als ook aan de oude-

ren, om eens  een maal per maand vrij te maken om de ploeg te ver-

sterken, want ik zeg altijd ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ en ik, 

als inricher, reken ook op jullie en tot op een van de vrijdagen! 

 

De inrichter van het kaarten, 

Walter Gillis 
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Activiteiten 

 

Van de facebookpagina van Gouw Opsinjoor (de gouw van onze scouts): 

“De gouwdropping is een avontuurlijke tocht die we (al voor de vierde keer) organi-

seren voor al onze groepen. Met enkele originele tochttechnieken passeren we 

langs de mooiste plekjes ergens in de gouw of net daarbuiten. Onderweg en aan 

het einde van de dropping zorgen wij voor een hapje en drankje. 

 

Je ploeg mag uit 2 tot 8 personen bestaan. Je betaalt 3 €/deelnemer (2 € extra voor 

de verzekering indien geen lid meer van Scouts en Gidsen Vlaanderen). Inschrijven 

kan op www.gouwopsinjoor.be/dropping vanaf begin januari. 

 

Je kan ons steeds bereiken via dropping@gouwopsinjoor.be.” 

 

Oud leiding is ook welkom, en het leek ons een leuk idee om hier ook met een 

groepje aan mee te doen! Contact info@voshem.be indien interesse.  

http://www.gouwopsinjoor.be/dropping?fbclid=IwAR3KfowmL3DYPPDp6MJKX4P7o-H4gUefEVoTT5s4iqwseD4AIkW9XlPIZK4
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Activiteiten 
Theater Poerlepotje ook in 2020 met voorstellingen in VOSHEM Hemiksem 

Zoals elk jaar wordt kort voor Pasen het lokaal van de oud Scouts aan de Jan 

Sanderslaan omgetoverd tot een theatercafé en zorgt toneelvereniging Poerle-

potje voor een plezierige avond.  De komedie die ze deze keer op de planken 

brengen is een stuk van Luc Kerkhofs : "komkommer en kwel" 

We keren terug naar de jaren '60 en zijn getuige van de lotgevallen van het 

zesde leerjaar in een lagere school in die tijd . Met zijn strenge juf, de saaie 

lessen die meestal uitmonden in ongecontroleerde chaos, de eerste omzichtige 

voorlichting, de eerste vriendjes en vriendinnetjes, de keuzes die moeten ge-

maakt worden voor volgend jaar want we staan hier op de drempel van het 

leven. Kortom, al de kleine kanten van het “puber zijn” die wij allemaal zelf be-

leefd hebben op de gezegende leeftijd van 12 jaar. De rol van de kinderen 

wordt gespeeld door de volwassen acteurs van Poerlepotje, wat de hele opzet 

erg leuk maakt. 

We doorlopen het hele schooljaar,  de eerste schooldag - de kerstperiode - 1 

april - tot de prijsuitreiking in juni.  De 'kinderen' is de klas zijn een bonte ben-

de, van de dochter van een WC dame tot de zoon van de notaris - van een vro-

lijke 'zittenblijver' tot de intelligente strever. Als die bende wordt geconfron-

teerd met een preutse juf en een skelet dat de naam William heeft gekregen is 

er niet veel nodig om tot de meest gekke situaties en conflicten te komen. 

Wie een plezierige avond met een hapje en een drankje en een amusante voor-

stelling wil beleven kan dus best al een van volgende data aankruisen op de 

kalender. 

De voorstellingen gaan door op 27, 28 en 29 maart en 3, 4, en 5 april.  De 

Vrijdag en de zaterdag om 20u en de zondag om 15.00u.  Parkeren kan op de 

parkeerplaats van de gemeenteschool (inrit ter hoogte van de verkeerslichten 

op de Kleidaallaan) 

Kaarten aan 10€ zijn beschikbaar vanaf 15 februari - U kan reserveren door 

een  mailtje te sturen naar l.das@skynet.be of bellen op het nr. 0473 79 47 

50.  Poerlepotje speelt meestal voor uitverkochte zalen dus het is echt wel no-

dig om op voorhand uw kaarten te kopen; aan de zaal zelf zijn er normaal geen 

kaarten meer te verkrijgen. 

mailto:l.das@skynet.be
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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 



 14 

Inzendingen 
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Update nieuwe scoutslokaal 

Hoewel er nog niet veel te vertellen is over onze eigen lokaal (het be-

stuur is nog volop bezig met de ideeën te verwerken in een concreet 

plan), kunnen we al wel de website van het project voorstellen.  

Deze website is opgemaakt voor de ouders & sympathisanten van de 

scoutsgroep, maar informeert over het hele project en dus ook het 

deel van het voshem!. 

De site kan je bezoeken via de link op onze eigen website 

(voshem.be) of via volgende over te typen: 

https://www.scoutshemiksem.be/fort34/ 

 

Hier vind je ook wat informatie over hoe het project te steunen 

(rechtsboven in de balk of op de streepjes klikken voor een menuutje 

en dan klikken op ‘Steun ons’). Dit is een leuke voorstelling van de 

toekomstige gevel waar je een plank van de gevel kan sponseren! 

Je naam komt niet op de plank, maar in de toekomst zullen we wel 

een mooi aandenken voor alle sponsors voorzien.  
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Kaarten 
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Kaarten 
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Puzzel van de maand 
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Oplossing vorige maand 
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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. 

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 spoorte-

ken@voshem.be of via onze brievenbus. Wij doen de rest. 

Vele onderwerpen zijn welkom; verslagen van activiteiten, 

leuke weetjes, poëzie, schrijfsels, ... 

(politieke & discriminerende artikels worden niet gepubliceerd) 
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Sfeerbeeld appelbollen & worstenbrood 2020 


