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Juli 
Zondag
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Zondag
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Augustus 
Zondag 
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Vrijdag 
Zondag
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24 
31
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Lokaal gesloten
Lokaal gesloten
Lokaal gesloten
Lokaal gesloten
BBQ

Opening
Opening
Opening
Kaart avond
Opening 



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

In juli zijn er geen openingen. We nemen dan ons 
jaarlijks verlof. 
Eind juli kijken we er naar uit om jullie allemaal terug te 
zien op onze heerlijke BBQ :) 

In augustus staan we weer elke zondag parraat om jullie 
met een glimlach te ontvangen. 



De Gidsenbrief 
Eindelijk is het weer zover, de zomer staat voor de deur!!!
Het hoogtepunt van het jaar voor alle gidskes van Hemik-
sem. 

Vol ongeduld staan we te popelen om op kamp te vertrek-
ken. Van de kleinste Kapoen tot de grootste Jin tellen we 
de dagen af tot we eindelijk kunnen vertrekken. 
Ook de Zussen kunnen niet wachten, zij werken zich nog 
even in het zweet om alles tot in de puntjes in orde te 
brengen. 

Al onze avonturen kan je op onze Instagram en Facebook 
volgen. (@GidsenHemiksem)
Dit jaar komen de gidskes van Hemiksem nog wat meer 
in de spotlights. De Kabouters mogen van 6 tot 13 juli de 
instagrampagina van Scouts en Gidsen Vlaandern overne-
men. Allen daarheen!!!
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Inzendingen
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Kaartavond 



Kaartavond



Puzzel 



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 shop-
pen. Dit kan via:

trooper.be/scoutshemiksem       trooper.be/gidsenhe-
miksem

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 maandelijkse 
informatieblad? Dat kan steeds via het bestuur of via spoorte-
ken@gmail.com. Uw krijgt een hele pagina (€60) of een halve 
pagina (€30) gedurende een kalenderjaar.




















