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Agenda 

DECEMBER 

Woensdag 01 Bestuursraad 

Zaterdag 04 13u00: Teerfeesten (Guy) 

Zondag  05 14u00: Lokaal open & Sintfeest (bestuur) 

Vrijdag 10 19u30: Kaartavond & Rummikub (Nick) 

Zondag 12 14u00: Lokaal open (Arne) 

Zondag 19 14u00: Lokaal open (Merijn) 

Zondag 26 Lokaal gesloten 

JANUARI 

Woensdag 05 Bestuursraad 

Zondag 09 14u00: Worstenbrood & Appelbollen (bestuur) 

Zaterdag 15 Bellekes 

Zondag 16 14u00: Lokaal open (Arne) 

Zondag 23 14u00: Lokaal open (Guy) 

Vrijdag 28 19u30: Kaartavond & Rummikub (Bart) 

Zaterdag 29 Gidsen: Throwback winternacht 

Zondag 30 14u00: Lichtmis pannenkoeken (bestuur) 
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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, 

 

Het jaar is weer rond! Ondanks Corona hebben we toch een aantal 

activiteiten kunnen doen. We hopen dat jullie samen met ons hebben kun-

nen genieten. 

 

Ook voor 2022 hebben we een agenda gemaakt en deze zoveel mogelijk 

gevuld. We zetten er alvast ook een aantal data bij  van de groepen, zodat 

jullie daar ook van op de hoogte zijn.  

 

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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Maandverslag gidsen 

Hey hallo Gidsen Hemiksem opnieuw hier!! 

Wij geven jullie graag een update hoe onze laatste twee maanden zijn geweest en 

wat er nog allemaal op de planning staat. 

Beginnen doen we in oktober. Het toppunt van deze maand was onze lang ver-

wachte quiz die we door de huidige omstandigheden al een aantal keer hadden 

moeten uitstellen. Het was duidelijk dat iedereen door deze extra tijd zich nog gron-

diger dan normaal had kunnen voorbereiden gezien de fantastische resultaten die 

zijn bereikt tijdens onze quiz. Niet alleen op vlak van parate kennis maar ook het 

consumptievermogen van sommige teams was onaanzienlijk hoog, waarvoor dank! 

Oktober was ook de maand met de feestdag van het jaar namelijk de dag van de 

jeugdbeweging. Scouts, gidsen en ja ook de Chiro hebben de handen in elkaar ge-

slagen om de kindjes van de lagere scholen van een verrassing te voorzien aan de 

schoolpoort voor zij die in uniform waren. Uiteraard barste er toen een klein feestje 

los op de speelplaats zo vroeg in de ochtend.  

Op 7 november vond onze moeder-dochter-dag plaats. Het is onbeschrijfelijk hoe-

veel plezier we daar beleefd hebben. Eens een gids altijd een gids werd bij deze nog 

eens bevestigd door al onze enorm enthousiaste mama’s, tantes en oma’s. Op 20 

november organiseerde onze Jins een Matinée op de gemeenteplaats. Met een 

jenevertje in de hand kon er genoten worden van de knetterende vuurtjes. Is er iets 

beter dan dat?  

Oef, weeral zo’n drukke maanden voorbij. Nu nemen even een rustperiode. Met de 

examens in de aantocht zullen we even ons daarop moeten focussen, maar geen 

verdriet eind januari zijn we weer terug. Op 29 januari vind namelijk onze Throw-

back winternacht plaats. Dit is een evenement exclusief voor oud-leiding van Gid-

sen Hemiksem. We halen even alle mooie herinneringen uit de oude (of nog niet zo 

oude) doos terug boven en genieten even na van al onze prachtige avonturen.  

Tot de volgende keer! 

Scoutse linker 

Edelmoedige Carriça 
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Maandverslag gidsen 

Gidsen Hemiksem wordt 80 jaar! 

Dat moeten we natuurlijk vieren! Maar hoe? 

 

Dit staat en stond er alvast op de planning voor ons feest jaar: 

-We hadden een moeder-dochterdag op 7 november. Wat is er leuker dan 

is een dagje ravotten met je mama? Alle leden mochten een mama/oma/

tante meenemen. Zo konden we een grote groep oud-leiding betrekken bij 

onze huidige werking.  

- Ook staat er een winteravond op de planning waar we voor live muziek 

gaan zorgen met als doel: een reünie van oud-leiding.  

- Speciaal voor 80 jaar hebben we gidsen truien gemaakt die je waarschijn-

lijk al hebt gezien. Er worden ook truien gemaakt voor oud-leiding. Deze 

zullen vergezeld worden met de tekst “Eens een gids, altijd een gids.” Alle 

oud-gidsen kunnen zo’n trui kopen.  

We hebben ondertussen nog een top team van oud-leiding die we niet 

konden tegenhouden. Zij zullen ons ook helpen met eventueel nog activi-

teiten te organiseren. Als er nog geëngageerde oud-gidsen zijn, mogen jul-

lie ons altijd contacteren.  

 

Zo wordt het een jaar om niet te vergeten! 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Activiteiten 



 15 

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 



 21 

Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Puzzel 1: Sudoku 
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Inzendingen 
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Puzzel 2: Sudoku 
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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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Je kan nog steeds het project voor het nieuwe scouts & voshem lokaal steunen op: 

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


