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Doemee scouts en gidsen 
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Voshemfeesten 
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Wafelenbak



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

Het is weeral september. Wat gaat de tijd snel. De vos-
hemfeesten komen dichterbij. Ook dit jaar zorgen wij 
weer voor heerlijke mosselen en met de beste frietjes. 

Vergeet je zeker niet optijd in te schrijven zodat wij vol-
doende mosselen en frietjes kunnen voorzien. 

Wij hebben er al zin in hopelijk jullie ook! 



De Gidsenbrief
Gidsen Hemiksem organiseert voor de vierde keer haar 
jaarlijkse Quiz! Dit jaar gaat de ‘Quiz der 29ste’ 

door op zaterdag 15 oktober in de Depot Deluxe. Ben jij 
dus een ‘knappe kop’ zoals ze in Antweirpe 

wel eens zeggen. Of ken je wel wat slimme vrienden en ga 
je zelf mee voor wat sfeer en gezelligheid? 

Iedereen is welkom! 

Inschrijven kan via quiz@gidsenhemiksem.be



Activiteiten



Inzendingen 
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Inzendingen



Voshemfeesten 2022
23,24,25 September in het Voshemlokaal
Dit jaar gaan de voshemfeesten van de oud-scouts Hemiksem 
door van vrijdag 23 september t.e.m. zondag 25 september in 
hun lokaal te Jan Sanderslaan 162, Hemiksem. 
We vragen u om te reserveren voor 16/9. Inschrijven kan via 
voshem.be, info@voshem.be, QR code (onder) of via onze 
brievenbus tot 16/9. Graag volgende informatie direct meede-
len; naam, aantal personen, datum, uur en wat u wil eten
 
Vrijdag 23 september starten we stipt om 19u30 met de grote 
kaartprijskamp, het lokaal zal open zijn vanaf 19u00. Er wordt 
2€ inleg gevraagd, maar de pot wordt voordien al aangedikt 
met 50€ door de organisatie. Toegang is vrij, mits volgen van 
de maatregelen die worden meegedeeld aan de inkom. 
Zaterdag 24 september & zondag 25 september kan u komen 
eten en smullen van de bestelde mosselen, steak, stoofvlees, 
salade met feta of met vegetarische burger in het restaurant. 
Reservatie is verplicht. 
Zaterdagavond is er een leuk biercafé met verschillende bie-
ren om te degusteren. Hiervoor kan u vanaf 19u30 komen, en 
dient u niet te reserveren. Dit jaar stellen we u 5 speciale 
bieren voor. 
Zondagnamiddag kan u zich inschrijven voor het eerste 
voshem dartstoernooi. Meer info & inschrijven via de website 
voshem.be.    
Scoutse linker!
Oud-Scouts Voshem VZW



Voshemfeesten 2022



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.




















