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Aankondiging 

Beste vrienden, 

Een jaar verloopt snel: de eerste herfstbuien zijn reeds gevallen en de scheurkalen-

der wordt weer dunner. Een nieuw jaar 2021 dient zich aan met hopelijk snel min-

der corona stops. We vragen u om ons ook dit jaar te steunen met het lidgeld 2021 

samen met de ongeveer andere 110 leden. 

Met dit jaar de volgende bedragen: 

     • 14 € enkel Voshem 

     • 22 € Voshem + Vosog verzekering  

     • 30 € Voshem + Vosog verzekering gezin 

  Over te schrijven op rekening : (zie bijgevoegde overschrijvinsopdracht) 

 BE 1941 6204 3711 12 

 BIC: KREDBEBB 

 Melding: lidgeld "naam" 2021 

Indien u zich ook aansluit bij vosog, zouden we volgende informatie ook graag ont-

vangen zodat wij u correct kunnen aansluiten. U kan dit opsturen via post, email 

(voshem@gmail.com) 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).  
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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 

Hou het veilig & gezond! 

Scouteske groeten, 

Uw voorzitter 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Uit ons archief wordt vervolgd 
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Inzendingen 
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Inzendingen 

Marc Vergauwen heeft een zoekopdracht! 

Hij heeft de foto links een tijdje geleden in handen gekregen en 

vraagt zich af wie er op staat??? 

 

De scout onderaan links is Frans Reyniers. 

De scout bovenaan rechts is Jozef (Jef) Mosselman. 

De andere vier namen zijn onbekend… 

 

Kunnen jullie hem verder helpen? 

 

Informatie mag gestuurd worden naar info@voshem.be  

En dan sturen wij alles door naar Marc.  

 

Alvast bedankt! 
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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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Inzendingen 
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Inzendingen 
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Inzending 

Beste lezer, 

Zoals u merkt is ons boekje geregeld aan de dunne kant... 

Daarom een warme oproep voor inzendingen!  Dit kan 

eenvoudig door een kort berichtje te sturen naar spoorte-

ken@voshem.be of via onze brievenbus. Wij doen de rest. 

Vele onderwerpen zijn welkom; verslagen van activiteiten, 

leuke weetjes, poëzie, schrijfsels, ... 

(politieke & discriminerende artikels worden niet gepubliceerd) 
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Puzzel van de maand 

Woordzoeker 
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Oplossing vorige maand 
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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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De eerste afbraak werken voor 

het sanitair van het nieuwe voshemlokaa! 


