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Agenda 

JULI 

Zondag 04 Lokaal open (tapper: Arne) 

Woensdag 07 Bestuursraad 

Zondag 11 Lokaal open (tapper: Guy) 

Zondag 18 Lokaal open (tapper: Merijn) 

Zondag 25 Lokaal open + BBQ (tapper: Nick) 

AUGUSTUS 

Zondag 01 Lokaal open (tapper: Quinten Reynders) 

Woensdag 04 Bestuursraad 

Zondag 08 Lokaal open (tapper: ...) 

Zondag 15 Lokaal open (tapper: ...) 

Zondag 22 Lokaal open (tapper: ...) 

Vrij-zat 27-28 Kanovaren 

Zondag 29 Lokaal open (tapper: ...) 

 

Agenda kan wijzigen bij aanpassingen aan de Corona maatregelen. 
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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 
 

Dag leden, 

 

De vaccinatie campagne loopt goed, wat wil zeggen dat we steeds meer 

vrijheden terug krijgen!  Onze agenda kan natuurlijk nog steeds wijzigen 

door corona maar het ziet er steeds beter uit om terug veilig activiteiten te 

kunnen organiseren. We werken deze tijd veel met inschrijvingen om ons 

goed te kunnen voorbereiden, dus let zeker op hoe je je moet inschrijven 

voor elke activiteit. Voor gewoon eens ene te komen drinken, hoef je je ui-

teraard niet in te schrijven.  

 

Hou het veilig & gezond! 

Scouteske groeten, 

Uw voorzitter 
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Activiteiten 
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Inschrijvinsstrookje: 

Naam: ……………………………………………………… 

Aantal personen: …….. 
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Activiteiten 
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Activiteiten 
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Voshemfeesten 2021 

24,25,26 September 

in het Voshemlokaal 

 

Onder voorbehoud van corona maatregelen, zullen 

de voshemfeesten van de oud-scouts Hemiksem 

doorgaan van vrijdag 24 september t.e.m. zondag 

26 september in hun lokaal te Jan Sanderslaan 162, 

Hemiksem. We nemen een aantal voorzorgen zo-

dat u ook dit jaar kan genieten van onze heerlijke 

verse mosseltjes en ander lekkers.  

Andere jaren kan u steeds zonder reservatie aan-

schuiven, dit jaar zal dat echter niet meer gaan en 

vragen we u om te reserveren voor 22/9 zodat het 

aantal personen gecontroleerd kan worden. We 

werken met een aantal tijdsloten waarin u kan 

komen eten. Inschrijven kan via info@voshem.be of 

via GSM 0475/50.16.10 & 0494/91.16.43 tot 22/9. 

Graag volgende informatie direct meedelen; naam, 

aantal personen, voorkeur datum en tijdsslot, en 

uw bestelling.  

 

Vrijdag 24 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.  

 

mailto:info@voshem.be
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Voshemfeesten 2021 

24,25,26 September 

in het Voshemlokaal 

 

Zaterdag 25 september & zondag 26 september kan 

u komen eten en smullen van de bestelde mosse-

len, steak, stoofvlees, of salade met feta (vegi op-

tie mogelijk) in het restaurant. Reservatie is ver-

plicht. U kan kiezen tussen de volgende tijden op 

beide dagen: 

Slot 1: 12u - 15u / Slot 2: 15u - 18u / Slot 3: 18u - 

21u 

 

U hoeft niet onmiddellijk op het begin uur te ko-

men, maar we vragen wel om ten laatste 45 min 

voor het eind uur van uw slot te komen zodat we 

u tijdig kunnen bedienen. 

Zaterdagavond plannen we nog een apart biercafé 

met verschillende bieren om te degusteren. Hier-

voor kan u vanaf 19u30 komen, en dient u niet te 

reserveren.  

Zondag voorzien we enkele bezigheden zoals 

volksspelen en dartsen.  

 

 

Hou het veilig & gezond! 

Oud-Scouts Voshem VZW 
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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 

Een week na de Duitse inval op 10 mei 1940 vertrekt Frans Reyniers (linksonder) 

richting Frankrijk met vijf vrienden uit hun dorp, nog boordevol enthousiasme om 

zich te verzetten. Foto: archief Jan Reyniers 

In november had ik mij het boek ‘Kleine mensen, grote oorlogen’ van 

auteur Jan Reyniers (in zijn jonge jaren woonachtig in Hemiksem) aan-

geschaft waarin de familiegeschiedenis van zijn ouders en grootouders 

wordt beschreven met daarbij veel verwijzingen naar Hemiksem.                                                                

Simonne, de moeder van Jan heeft vele jaren een naai- en breigoed-

winkeltje gehad op de hoek van de Bosschaertlei en de Charlottelei 

(waar thans tandarts Beosier gevestigd is). Iedereen kende Jan zijn 

moeder als ‘Simonne van ’t naaiwinkeltje’. 

Een zoektocht i.v.m. een foto van midden mei 1940 
met daarop zes scouts van de scoutsgroep 

34
ste

 VVKS Sint-Lodewijk van Hemiksem  
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Bij mijn zoektocht in november 2020 naar informatie i.v.m. het hoger 

genoemde boek kwam ik toevallig terecht bij een foto uit het archief 

van auteur Jan Reyniers met daarop zes scouts van Hemiksem met 

de vermelding: ‘Een week na de Duitse inval op 10 mei 1940 vertrekt 

Frans Reyniers richting Frankrijk met vijf vrienden (scouts) uit hun 

dorp (Hemiksem) nog boordevol enthousiasme om zich te verzetten 

tegen de Duitse bezetter.                                                                                                    

Van twee scouts op de foto weten we zeker dat ze zich in de loop van 

de oorlog aangesloten hebben bij de verzetsbeweging ‘Het Geheim 

Leger – sectie Hemiksem’ waarvan rijkswachter Albert Janssens de 

sectieleider was. Het gaat over Frans (François) Reyniers en Gregoor 

(Goor) Van Baelen. 

In november 2020 kende ik slechts één naam van de zes scouts nl. 

Frans (François) Reyniers, vader van Jan Reyniers. Frans Reyniers is 

de scout die onderaan links op de foto staat.                                                                                

Mijn nieuwsgierigheid was ondertussen gewekt om ook de namen van 

die vijf andere scouts te kennen.                                                                                            

Na veel rondvragen, telefoons, mails, gesprekken met oud-scouts van 

Hemiksem en hun familieleden en een oproep in Spoorteken van 

VOSHEM heb ik uiteindelijk namen kunnen plakken op de meeste 

gezichten:                                                                                                                   

onderaan links:   Frans (François) Reyniers                                                                                                    

onderaan midden: Gregoor (Goor) Van Baelen                                                                                                    

onderaan rechts:  Julien Ilegems                                                                                                               

bovenaan links:   Deze scout was gekend als Ronneke. Zijn 

achternaam is echter (nog) niet gekend. 

bovenaan midden:  Voornaam en naam zijn (nog) niet gekend.                                                                                     

bovenaan rechts:  Jozef (Jef) Mosselman. 

De opzoekingen in de periode van januari t/m maart 2021 hebben zeer wei-
nig resultaat opgeleverd. Eind april 2021 ben ik echter in contact gekomen 
met Marcel Meeus (ook een oud-scout van Hemiksem) via zijn dochter Nico-
le.                                                                                                                                

Inzendingen 
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Inzendingen 

Het is oud-scout Marcel geweest die mij uiteindelijk de meeste namen heeft 
bezorgd. Tijdens mijn contacten met hem was ik aangenaam verrast door 
zijn enthousiasme als het ging over de scouts. Ik was ook bijzonder getroffen 
door het feit dat hij zich - ondanks zijn zeer gevorderde leef-tijd - nog steeds 
een oud-scout in hart en nieren voelde en dat zijn lidmaatschap bij de scouts 
van Hemiksem hem steeds dierbaar is gebleven. 
 
Recent heb ik van dochter Nicole vernomen dat Marcel spijtig genoeg op 04 
juni 2021 overleden is op 93-jarige leeftijd.                                                                                   
Op zijn overlijdensbericht (zie bijlage met foto) staat terecht genoteerd ‘Oud
-scout in hart en nieren’. 
 
Mocht u i.v.m. dit artikel vragen en/of opmerkingen hebben, geef dan ge-
rust een seintje aan mij. 
 
Scoutsgroeten 
 
Marc VERGAUWEN 
Gewezen groepsleider (1969-1974) van de scoutsgroep 34ste VVKS Sint-
Lodewijk Hemiksem 
GSM  0495/21.78.10 
Mail   marc.vergauwen12@scarlet.be                           
 
02 juli 2021 
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Inzendingen 
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Inzendingen 



 19 

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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Kaarten 
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Puzzel van de maand 

Bruggen - Hashiwokakero 
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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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Ook in het voshemlokaal werd de voetbal gevolgd op groot scherm! 


