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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

Bedankt aan iedereen die is komen eten op de voshem-
feesten! Wij hebben ons goed geamuseerd en we hopen 
jullie ook. 

In november organiseren we weer onze winteravond. Een 
avond vol sfeer, gezelligheid, vuurkorven, een hapje en 
een drankje. 
Hopelijk zien we jullie daar massaal!



De Gidsenbrief

Is er iets beter dan met je voetjes onder tafel schuiven bij de 
bomma en een lekker bordje stoofvlees met frietjes voorge-
schoteld te krijgen? Nee hè? Awel daar zijn wij, Gidsen Hemik-
sem, het helemaal mee eens! Daarom organiseert onze gidsen-
tak een échte Vloamsche eetavond ter ondersteuning van hun 
buitenlands kamp.

Op zaterdag 12 november steekt elke gids haar handen stevig 
uit de mouwen om u een avond vol nostalgie en lekkernijen te 
bezorgen. We verwelkomen u graag vanaf 17u aan onze gid-
senlokalen: Saunierlei 58 te Hemiksem (achter de kerk). 

Ben je vegetariër? Geen probleem! Bij de bomma is iedereen 
welkom. Wij voorzien een overheerlijke veggie vol-au-vent!

Heb jij zin om een avondje van onze kookkunsten en uitste-
kende service te genieten? Vul dan zeker voor 6 november 
onderstaande link in om je bestelling te plaatsen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxfEXuKAS-
Pl4sPAOx6-cafUDez2YZTnvc4-QksXMNZkYC13Q/view-
form?usp=sf_link
Meer info over ons en de eetavond vindt u op onze website: 
www.gidsenhemiksem.be of op ons Facebook evenement
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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 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!



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.






















