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Agenda 

JANUARI 

Woensdag 05 Bestuursraad 

Zondag 09 14u00: Worstenbrood & Appelbollen (bestuur) 

Zondag 09 14u00: Lokaal open 

Zaterdag 15 Bellekes 

Zondag 16 14u00: Lokaal open 

Zondag 23 14u00: Lokaal open 

Vrijdag 28 19u30: Kaartavond & Rummikub (Bart) 

Zaterdag 29 Gidsen: Throwback winternacht 

Zondag 30 14u00: Lichtmis pannenkoeken (bestuur) 

FEBRUARI 

Woensdag 02 Bestuursraad 

Zaterdag 05 Smack My Monkey fuif (jins) 

Zondag 06 14u00: Lokaal open 

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, 
 

Een nieuw jaar, en nieuwe voornemens! Jullie zijn al goed gestart of toch al 

een steekje laten vallen met de voornemens? We wensen jullie in ieder ge-

val het beste toe en een jaar met steeds minder corona… 
 

Vergeet jullie niet in te schrijven! Zie enkele pagina’s verder voor de juiste 

informatie. Onze agenda is ook gemaakt, en net weer aangepast… 

Zoals steeds proberen we zoveel mogelijk te organiseren op een veilige 

manier uiteraard. Hou onze site of facebook in het oog voor de laatste info. 

Of vraag eens iemand van het bestuur hoe het zit ;).  
 

Hou het veilig & gezond! 

Scouts linker van 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).  



 9 

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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In Memoriam 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Kaart uitslag 
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Kaart uitslag 
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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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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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Puzzel: 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/ 


