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Woordje van de voorzitter Woordje van de voorzitter 

Contact 
Verantwoordelijke lokaalVerantwoordelijke 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

Alles begint terug op gang te komen. Deze maand is er 
veel te doen. We hopen jullie daar tegen te komen. 

Vergeet niet dat er geen opening is op pasen maar dan 
kan je wel in het voshem terecht voor de eet avond van 
de jins. 

We wensen jullie een zalig pasen!



De Gidsenbrief 

Hallo beste Spoortekenlezers,

We zijn weer terug van weggeweest met een kort over-
zichtje over de werking van gidsen Hemiksem. Beginnen 
zullen we zoals anders bij een klein doorloopje van de 
afgelopen maanden. Februari was een maand waar de 
meeste leiding eindelijk verlost waren van hun examens. 
Hierdoor konden ze zich terug focussen op de echt be-
langrijke dingen namelijk buitenspelen en ravotten met 
onze bangelijke leden. Met volle goesting gingen al onze 
takken deze maand op weekend. Uiteraard was dat ple-
zier in overvloed. 
Maart werd afgetrapt met Pigs in Space van onze man-
nelijke wederhelften. Op de kinder Pigs gooiende al onze 
leden hun beentjes los en zetten zij de avond in gang. De 
leiding sloot dan weer de nacht af op de ‘volwassen’ Pigs 
in Space en ook dat was uiteraard een feestje van de bo-
venste plank. De week erna was het aan ons. DE AFTER-
WORK!! Hoe fijn om al die lachende gezichten te zien. 
We zijn heel blij van ook veel oudleiding daar gespot te 
hebben, super bedankt om ons te steunen. Dankzij jullie 
was ons feest een dik succes. 



De Gidsenbrief 
Maar het kan niet alle dagen feest zijn de kampen komen 
eraan en deze maand werd er dus ook al flink gewerkt aan 
de kampkaften. We volgden deze maand ook bijna alle-
maal een EHBO cursus om onze leden alleen maar van de 
beste zorgen te voorzien op de kampen. Maart werd afge-
sloten met een leefweek voor de leiding. Met andere woor-
den, zijn we klaar om op kamp te vertrekken:
• Spelen: CHECK
• EHBO: CHECK
• Leiding kan een dikke week samen leven met elkaar 
en zien elkaar nog steeds ongelooflijk graag: CHECK
We sluiten deze brief af met nog een klein woordje over 
april. Zoals jullie wel weten vindt op 23/24 april onze pan-
nenkoekenslag plaats. Speciaal voor jullie beste oudscouts 
zullen wij ons extra uitsloven met het maken van jullie 
pannenkoeken. Zie ik jullie dan daar? April wordt afgeslo-
ten met de leidingsindeling bij gidsen Hemiksem, span-
ning en sensatie verzekerd voor deze maand dus. 

Zo dat was het weer voor deze maanden. Hou jullie goed 
en tot snel!
Stevige linker
Edelmoedige Carriça
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Overlijdensbericht 
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Puzzel 



Trooper

Beste leden,
Vanaf nu kan je de groepen ook steunen door te shop-
pen. 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/gidsenhemik-
sem

Een deel van je aankoopbedrag wordt dan gesponsord 
door trooper en gaat naar de scouts of de gidsen!



Oplossing



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.


















