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Agenda 

FEBRUARI 

Woensdag 02 Bestuursraad 

Zaterdag 05 Smack My Monkey fuif (jins) 

Zondag 06 14u00: Lokaal open (Merijn) 

Zondag 13 14u00: Lokaal open (Guy) 

Zondag 20 14u00: Lokaal open (Bart) 

Vrijdag 25 19u30: Kaartavond & Rummikub 

Zondag 27 14u00: Lokaal open (Walter) 

MAART 

Woensdag 03 Bestuursraad 

Zateradg 05 Scouts: Pigs in space fuif 

Zondag  06 14u00: Lokaal open 

Vrijdag 11 Gidsen: Afterwork 

Zaterdag 12 13:00: Karting 

Zondag  13 14u00: Lokaal open 

Zondag 20 14u00: Lokaal open 

Vrijdag 25 19u30: Kaartavond & Rummikub 

Zondag 27 14u00: Lokaal open 

 

Steeds onder voorbehoud van Corona maatregelen 

Controleer onze site of facebook voor de laatste informatie. 
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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, 

 

Dank je wel aan iedereen die zich al heeft ingeschreven, we zijn weer met 

een heel aantal ondanks de corona perikelen. Voor zij die het zijn vergeten: 

laatste waarschuwing ;).  

 

Met de nieuwe coronamaatregelen zullen we wat meer mogen doen, dus 

hopelijk zien we jullie snel op onze zondagnamiddag openingen! 

 

Hou het veilig & gezond! 

Scouts linker van uw voorzitter 
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Hey hallo Gidsen Hemiksem opnieuw hier!! 

Wij geven jullie graag een update en wat er nog allemaal op de planning 
staat. 

Beginnen doen we in oktober. Het toppunt van deze maand was onze lang 
verwachte 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 grondiger 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 geslagen om de kind-
jes 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 onbeschrijfe-
lijk hoeveel 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 focus-
sen, maar geen verdriet eind januari zijn we weer terug. Op 12 februari vind 
namelijk onze Throwback winternacht plaats. Dit is een evenement exclu-
sief voor oud-leiding van Gidsen Hemiksem. We halen even alle mooie her-
inneringen 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 

De gidsenbrief 
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Beste (oud-)leden van gidsen Hemiksem  

Jammer genoeg zullen we door de huidige coronamaatregelen onze win-

teravond een paar weken moeten verzetten.  

Maar uitstel betekent zeker geen afstel! 

Onze winteravond zal doorgaan zaterdag 12 februari van 19u tot 00u.  

Tussen 20u en 21u staat onze live muziekband klaar met wat prachtige 

nummers.  

Ook hebben we een gidsenmuseum ingericht waar je heel de avond terecht 

kan om mooie herinneringen van 80 jaar Gidsen Hemiksem te bewonderen.  

Heb je zelf nog wat leuke gidsenfoto's van vroeger? Stuur ze dan zeker door 

naar feestcomite@gidsenhemiksem.be.  

Vertel deze datumwijziging ook zeker tegen oudleden die niet op facebook 

zitten. Zo krijgt iedereen de kans om mee het 80 jaar bestaan van Gidsen 

Hemiksem te vieren.  

Hopelijk zien we jullie op 12 februari 2022!! 

Scoutse linker,  

Gidsen Hemiksem 

Throwback Winteravond  
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Activiteiten 
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Inzendingen 
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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 



 16 

Puzzel 
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TROOPER 

Beste leden, 

Vanaf nu kan je de groepen ook steunen door te shoppen. Online weliswaar 

en via Trooper.  

Dit is een site waar je moet zeggen dat je wil shoppen ten voordele van 

scouts Hemiksem. Vervolgens ga je naar je favoriete  webshop. 

Dit kost je helemaal niets! Er is geen hogere prijs, enkel een beetje extra 

moeite om via trooper te shoppen. Dit kan via:  

 

trooper.be/scoutshemiksem                trooper.be/gidsenhemiksem 

 

Een deel van je aankoopbedrag wordt dan gesponsord door trooper en 

gaat naar de scouts of de gidsen!  
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Oplossing 



 19 

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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