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Agenda 

MEI 

Woensdag  05 Bestuursraad 

Zaterdag 08 Heropening dag 1 (tapper: Arne) 

Zondag 09 Heropening dag 2 (tapper: …) 

Zondag 16 Lokaal open (tapper: …) 

Zondag  23 Lokaal gesloten: Pinksteren 

Vrijdag 28 Kaarten (zonder competitie) & rummikub 

Zondag 30 Lokaal open (tapper: …) 

JUNI 

Woensdag 02 Bestuursraad 

Zondag 06 Lokaal open (tapper: …) 

Zondag 13 Lokaal open (tapper: …) 

Zondag 20 Lokaal open (tapper: …) 

Vrijdag 25 Kaarten (zonder competitie) & rummikub 

Zondag 27 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, 

 

Joepie! Jippie! Hoera! O lalala! Schol! 

Eindelijk mogen we terug open! We zorgen uiteraard voor veilige omstan-

digheden en volgen de maatregelen zo goed mogelijk op. We starten met 

het heropenen van het zondagse café. Voor alle andere activiteiten zijn we 

aan het bekijken hoe we deze op een veilige manier kunnen organiseren.   

 

We hopen jullie snel terug te zien & hopelijk gaat de vaccinatiegraad snel 

de hoogte in, zodat we steeds meer & meer terug kunnen organiseren.  

 

Hou het veilig & gezond! 

Scouteske groeten, 

Uw voorzitter 
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Steun Scouts & het lokaal 

1. Scouts is actief of Trooper 

Trooper is een site waarbij je naar webwinkels surft, en als je iets 

koopt, dan betaalt Trooper een beetje aan de vereniging als sponse-

ring! Hiervoor betaal je niets extra! Je kan het checken op: 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutshemiksem 

2. Fondsen nieuwe lokaal 

Met de grote investeringen die aan het nieuwe scoutslokaal EN nieu-

we voshemlokaal vasthangen zijn we steeds op zoek naar extra cent-

jes… Corona is hier natuurlijk een extra groot nadeel.  

De fiscale gift en iksteuneenplank.be blijven zoals steeds doorlopen. 

Maar vanaf nu hebben we een extra optie ‘de obligatielening’. Hierbij 

leent u aan de scouts (en voshem). Dit geld krijgt u dus na verloop 

van tijd terug! Voor mee info: contacteer  de voorzitter.  

 

Wil je meer info over 1 van de bovenstaande meldingen?  

Contacteer ons even via info@voshem.be!  
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Beste leden, 

Jullie zullen het ook wel ergens gelezen of gehoord hebben: 

Vanaf 8 mei mogen de terrassen terug open! 

 

Doordat we zo lang hebben moeten wachten en dol enthousiast zijn 

jullie terug te zien in ons lokaal, doen we onze heropening op 2 da-

gen. Op zaterdag 08 en zondag 09 zijn we geopend vanaf 14u tot en 

met 19u30. 

 

Graag willen we wel melden dat we alles volgens de corona regels 

gaan doen zodat we het virus niet terug alle kansen geven om zich te 

verspreiden. Dit wil dus zeggen dat er niet in onze lokalen gezeten 

kan worden, alles zal op ons terras gebeuren. 

– maximum 4 personen aan een tafel. 

– Je blijft aan één tafel zitten, wisselen van tafel is niet toegestaan. 

– Bediening zal aan tafel gebeuren. 

– mondmasker is verplicht bij verplaatsing. (niet aan tafel) 

 

Hoe beter we deze regels naleven, hoe sneller we van het vervelende 

virus afzijn en we terug onze normale gang kunnen gaan in het vos-

hem. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur. 

Heropening 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Uit ons archief wordt vervolgd 



 8 

Uit ons archief wordt vervolgd 
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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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Inzendingen 
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Inzendingen 
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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. 
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De WADI zone aan het nieuwe scoutslokaal is alvast aan het vergroenen met een 

aantal grasmatten sinds April & de kleine groene blaadjes aan het plantgoed dat 

geplaatst werd in Januari.  


