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Agenda 

Wegens coronamaatregelen: 

Alle activiteiten tijdelijk geannuleerd… 

 

Wij volgen de richtlijnen van de horeca: 

Zodra de horeca mag heropenen, zullen wij 

zondag ook terug opendoen!  
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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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Mededelingen 

Dag beste leden van Voshem! 

Hierbij nog enkele weetjes:  

1. Scouts is actief of Trooper 

Trooper is een site waarbij je naar webwinkels surft, en als je iets 

koopt, dan betaalt Trooper een beetje aan de vereniging als sponse-

ring! Hiervoor betaal je niets extra! Je kan het checken op: 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutshemiksem 

2. Nick is nieuwe webmaster  

Als je onze website (voshem.be) bekijkt & onze facebook pagina toe-

voegt (facebook.com/voshemvzw) dan zie je dat er recentelijk veel 

activiteit is uitgevoerd met foto’s uit de oude doos!  

3. Fondsen nieuwe lokaal 

Met de grote investeringen die aan het nieuwe scoutslokaal EN nieu-

we voshemlokaal vasthangen zijn we steeds op zoek naar extra cent-

jes… Corona is hier natuurlijk een extra groot nadeel.  

De fiscale gift en iksteuneenplank.be blijven zoals steeds doorlopen. 

Maar vanaf nu hebben we een extra optie ‘de obligatielening’. Hierbij 

leent u aan de scouts (en voshem). Dit geld krijgt u dus na verloop 

van tijd terug! Meer info vind u hiernaast.  

 

Wil je meer info over 1 van de bovenstaande meldingen?

Contacteer ons even via info@voshem.be!  
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In Memoriam 



 11 

In Memoriam 
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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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Puzzel van de maand 
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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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