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Aankondiging 

Beste vrienden, 

Een jaar verloopt snel: de eerste herfstbuien zijn reeds gevallen en de scheurkalen-

der wordt weer dunner. Een nieuw jaar 2021 dient zich aan met hopelijk snel min-

der corona stops. We vragen u om ons ook dit jaar te steunen met het lidgeld 2021 

samen met de ongeveer andere 110 leden. 

Met dit jaar de volgende bedragen: 

     • 14 € enkel Voshem 

     • 22 € Voshem + Vosog verzekering  

     • 30 € Voshem + Vosog verzekering gezin 

  Over te schrijven op rekening : (zie bijgevoegde overschrijvinsopdracht) 

 BE 1941 6204 3711 12 

 BIC: KREDBEBB 

 Melding: lidgeld "naam" 2021 

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. Verder worden uw gegevens 

enkel gebruikt voor publicaties van Voshem VZW (ledenblad en activiteiten).  
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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 beste leden! 

Ook deze maand weer geen activiteiten door Corona, maar toch hebben 

we wel wat te melden. We zijn volop bezig met het ontwerpen van een 

nieuw voshemlokaal bij de scoutslokalen. Je kan de eerste plannen al eens 

bekijken (deze worden nog aangepast).  

Voor de duidelijkheid; bij voshem volgen we de regels van de horeca. Dus 

zodra de horeca open mag, zal bij ons het zondagscafé ook open zijn. Acti-

viteiten mogen we al zeker niet doen in Januari. Maar we plannen wel in 

Februari iets te doen, als het dan mag plaatsvinden. In het volgende boekje 

meer hierover! Vergeet ook uw inschrijving voor 2021 niet! 

Hou het veilig & gezond! 

Scouteske groeten, 

Uw voorzitter 
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In Memoriam 
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In Memoriam 
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Je kan de scouts (en het voshem) ook steunen in de verbouwing met het kopen 

van een plank. Dit is geen echte plank, maar een symbolische bijdrage. Het ver-

schil met het attest is dat je met het kopen van een plank een kleinere bijdrage 

kan leveren (weliswaar zonder het fiscale voordeel…) 

 

Meer info over hoe de verbouwingen te steunen en veel meer toelichting over het 

project kan je online vinden: 

http://www.scoutshemiksem.be/fort34/ 
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Info Nieuw Lokaal 
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Info Nieuw Lokaal 
Hier ziet u alvast enkele mooie tekeningen (dank je wel Tom Pauwels!) van hoe het 

bestuur het nieuwe lokaal plant. Dit is een eerste versie en zal nog lichtjes worden 

aangepast!  Bijvoorbeeld de toog gaan we nog een beetje aanpassen, de lichtjes 

moeten we nog intekenen, …  

Deze tekening licht het ontmoetingslokaal toe, maar we zullen ook een extra cafe-

taria zaal inrichten zodat we steeds voldoende mensen kunnen ontvangen tijdens 

onze activiteiten.  Deze zaal is dan achterliggend aan het lokaal, en is een klein 

beetje groter (maar met minder lichtinval).  

Ook een hele nieuwe toiletruimte moet voorzien worden, want de huidige kleuter-

toiletten gaan niet zo goed zitten. 

De timing zijn we nog aan het uitwerken, maar zoals u ziet zal het best nog wat 

werk vragen. En met corona zijn we al achter op planning voordat we zijn gestart… 

Toch proberen we er snel werk van te maken. Ons huidige lokaal is best wel duur 

aan het worden van alle jaarlijkse kosten, en met het nieuwe lokaal kunnen we daar 

dan weer op besparen en de toekomst met de scoutsgroep verstevigen. 

Ik zal jullie komende maanden zeker nog verdere informatie meegeven!  
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Foto verslag 

Ondanks Corona is de Sint toch kunnen langsgaan bij de kapoentjes van de Scouts! 

De Sint mocht niet in de het voshemlokaal, maar buiten op de koer van scouts was 

het even leuk! 
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Foto verslag 
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Foto verslag 
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Foto verslag 
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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 

Binair 
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Oplossing vorige maand 
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